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  8931چهارم اسفند  ی/هفته065 ی/شمارهمو هفت سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 11/21/2931تاریخ چاپ:  12/22/2931تاریخ پذیرش:  21/21/2931تاریخ دریافت: 

  
 ی قلبیبین ادراک بیماری، متغیرهای شخصیتی و پیروی از درمان در بیماران سکته یرابطه

 
 3نژاد، مهسا بهرامی2، غالمحسین احمدزاده1سرارودی رضا باقريان

 
 

 چکیده

های مختلف نقش ادراک بیماری در داده است، اما جنبه های درمانی را مورد تأیید قرارشناختی در پیروی از درمان و توصیهاگر چه مطالعات نقش عوامل روان مقدمه:

های شخصیتی، ادراک از بیماری و پیروی از درمان و ی حاضر، به منظور بررسی روابط بین متغیرهای ویژگیپیروی از درمان به طور کامل روشن نیست. مطالعه
 .پیروی از درمان، انجام گرفتهای شخصیتی و ای ادراک از بیماری بین ویژگیهمچنین، بررسی نقش واسطه

جهت  2931ی قلبی حاد که در سال نفر از بیماران مبتال به سکته 18باشد. در این مطالعه، ی مقطعی و از نوع همبستگی میپژوهش حاضر، یک مطالعه ها:روش

یری پی در پی و بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب گردیدند. گهای تخصصی قلب اصفهان مراجعه نمودند، به روش نمونهی درمان به بیمارستانگیری و ادامهپی
ی پیروی عمومی و نامهو پرسش NEOی پنج عاملی ویژگی شخصیتی نامهی ادراک بیماری، پرسشی کوتاه شدهنامهی اطالعات دموگرافیک، پرسشنامهپرسش

 .ستفاده از تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتها با ااختصاصی از درمان توسط بیماران تکمیل گردید. سپس، داده

( با r=  228/1( و گشودگی )r=  112/1گرایی )(، برونr=  -121/1نژندخویی )(، روانr=  129/1پذیری )دار بین ویژگی مسؤولیتها ارتباط معنیتحلیل مسیر داده ها:یافته

داری وجود دارد. همچنین، ی معنی( با پیروی اختصاصی از درمان رابطهr=  913/1گرایی )گردید که بین ویژگی برون پیروی عمومی از درمان را نشان داد. همچنین، مشاهده
 .داری نشان داد( از درمان به طور معنیr=  293/1( و اختصاصی )r=  221/1گرایی با پیروی عمومی )ای ادراک از بیماری را بین ویژگی برونها نقش واسطهیافته

تواند از طریق برخی تواند بر پیروی از درمان تأثیر مستقیمی داشته باشد؛ همچنین، میرسد عالوه بر این که ادراک بیماران از بیماری میبه نظر می گیری:جهنتی

شناختی، به منظور ارتقای پذیرش درمان گردد در مداخالت روانهای شخصیتی، اثر غیر مستقیمی بر روی پیروی از درمان اعمال کند. از این رو، پیشنهاد میویژگی
 .ی ادراک از بیماری مورد توجه ویژه قرار گیردبیماران، پدیده

 ی قلبیپیروی از درمان، شخصیت، ادراک بیماری، سکته واژگان کلیدی:

 
رهای شخصیتی و پیروی از درمان در بیماران بین ادراک بیماری، متغی یرابطه .نژاد مهسارضا، احمدزاده غالمحسین، بهرامیسرارودی باقریان  ارجاع:

 2121-2122(: 221) 98؛ 2931مجله دانشکده پزشکی اصفهان . ی قلبیسکته

 

 مقدمه

ی سالمت است که  های مزمن، یکی از مشکالت اصلی حوزهبیماری

باشهند و ها، طوالنی مدت میرو هستند. این بیماریجوامع با آن روب 

هها، در طهو  و بیماران مبتال به  ایهن بیماریپذیر نیستند اغلب درمان

ههای . بیماری(1)ههای جهدی مواجه  هسهتند زندگی خود بها ااش 

دهند و ب  طهور جهدی، مزمن، عملکرد بیماران را تحت تأثیر قرار می

های . بیماران مبتال ب  بیماری(2)سازند کیفیت زندگی آنان را متأثر می

های قلبی، بی  از افراد عادی جامعه  اطهاراو و مزمن مانند بیماری

کنند. برآورد شده است ک  شیوع افسهردگی در افسردگی را تجرب  می

. (3-1)درصههد اسههت  11-22هههای مههزمن بههین مبتالیههان بهه  بیماری

تواند پیروی از درمان را به  طهر  شناختی بیماران، مینامشکالت رو

 مختلف تحت تأثیر قرار دهد.

ی رفتارهای بیمار پیروی از درمان ب  صورت هم جهت بودن کلی 

.عدم پیروی از درمان توصی  (5)شود های پزشکی تعریف میبا توصی 

. (2-7)آگهی نامالوو در بیماران همراههی دارد شده ب  بیمار، با پی 

های درصد بیماران مبتال ب  بیماری 26اند ک  مااشعات قبلی، نشان داده

 مقاله پژوهشی
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درصهد بیمهاران در  22-56مزمن، پیروی از درمان طهعیفی دارنهد و 

. (8)نمایند ب  درستی مصرف نمی خارج از بیمارستان، داروی خود را

شود ک  تنها نیمی از بیماران دز داروی تجویز شهده را تخمین زده می

نمایند و دز مؤثر فارمهاکوشوییکی دارو در سهایر ب  درستی مصرف می

تواند ب  کاه  اثربخشهی ک  این امر، می (2)شود نمی بیماران حاصل

درمان، افزای  دز تجویز شده و یا قاع مصرف دارو منجر گهردد که  

شهود. بهرای ملها ، در ب  دنبا  آن، شدت بیماری فهرد نیهز بیشهتر می

پژوهشی دیده شده است ک  پیروی طعیف از درمان در بیماران قلبهی 

و بها  (16)شهود میمنجر ب  افهزای  دفعهات بسهتری در بیمارسهتان 

 همراهی دارد.  (11-12)افزای  میزان مرگ و میر 

دهد یکی از عوامهل مهؤثر بهر میهزان پیهروی از شواهد نشان می

(. مفهوم 13درمان، ادراک و شناخت هر فرد از بیماری خوی  است )

و همکاران مارح شده اسهت و  Leventhalادراک از بیماری، توسط 

ی نظرات یک بیمار راجع ب  علت ایجاد بیمهاری، تبعهات ب  مجموع 

بیماری، مدت زمان ادام  یافتن بیماری و امکهان بهازتوانی و بهبهودی 

 . (13)بیماری تعریف شده است 

Velez-Velez  وBosch (11) ی خهوی  نشهان دادنهد ، در مااشع

بیماران نارسایی کلی  با دان  باالتر از بیماری نسبت ب  بیماران با دان  و 

کننهد. از برابر بیشتر از درمان خهود پیهروی می 2آگاهی پایین، ب  احتما  

تواند های شخصیتی بیمار میدهد ک  ویژگیطرف دیگر، شواهد نشان می

تأثیرگذار باشهد. بهرای ملها ، رطهایی کهارگر و  بر میزان تبعیت از درمان

یروی از درمان در ی خود نشان دادند ک  میزان پدر مااشع  (15)همکاران 

گرایهی در بیمهاران بیماران مبتال ب  دیابت، با میزان ویژگی شخصیتی برون

 یابد.ارتباط مستقیمی دارد و همراه با آن، افزای  یا کاه  می

، نشهان دادنهد که  بهین ویژگهی (12)بیات اصغری و همکهاران 

ی نژندخویی و تبعیت از درمان در بیماران مبتال ب  دیابهت راباه روان

ی دیگری، رطایی کارگر داری وجود دارد. در مااشع معکوس و معنی

نژدخویی با پیروی از درمان ارتبهاط بین ویژگی روان (17)و همکاران 

گرایی با تبعیت از داری یافت نشد؛ در حاشی ک  بین ویژگی برونمعنی

 داری دیده شد. درمان ارتباط مستقیم و معنی

نژندخویی در مبتالیان به  مااشعات نشان داده است ک  گرای  روان

عنوان یک عامهل مسهتعد تر است و ب  های ایسکمیک قلبی شایعبیماری

باشد. همچنین، دیهده های ایسکمیک قلبی میکننده برای ابتال ب  بیماری

تر در بیمهاران آگهی طعیفنژندخویی با پی شده است ک  ویژگی روان

 .(18)ها همراه است قلبی و افزای  میزان مرگ و میر در آن

های شخصیتی در مااشع  دیگری، ارتباط قابل توجهی بین ویژگی

. (12)بیماران و ادراک از بیماری در بیماران پیوند ری  مشاهده گردید 

ی دیگر نیز نشهان داده شهده اسهت که  ادراک بیمهاری، در دو مااشع 

. بها (26-21)های شخصهیتی ههر فهرد باشهد تواند متأثر از ویژگیمی

های ایسکمیک قلبی و بهار تحمیلهی توج  ب  شیوع روزافزون بیماری

شناختی مؤثر بهر پیهروی از آن بر سیستم سالمت، بررسی عوامل روان

ای دارد. طهمن ایهن که  در مهورد ایهن عوامهل، درمان، اهمیت ویهژه

مااشعات اندانی صورت نگرفت  اسهت. از ایهن رو، در ایهن مااشعه ، 

های شخصیتی با پیهروی از درمهان و ادراک بیمهاری و ارتباط ویژگی

 ای در ارتبههاطهمچنههین، ادراک از بیمههاری بهه  عنههوان متغیههر واسهها 

 .های شخصیتی و پیروی از درمان مورد بررسی قرار گرفتویژگی

 

 هاروش

با کد اخال   مقاعی و از نوع همبستگی ییک مااشع  ،پژوه  حاطر

مصوو معاونت پژوهشی دانشهگاه علهوم پزشهکی  325165پژوه  

ی قلبهی مراجعه  نفر از بیماران مبهتال به  سهکت  87. باشدمی اصفهان

، بها در 1321در سها   تخصصی قلب اصفهانهای بیمارستانکننده ب  

نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج و با اخذ رطایت کتبی آگاهانه ، 

معیارههای ورود به   .ب  صورت پی در پهی وارد ایهن مااشعه  شهدند

ی قلبهی، فقهدان از گذشت حداقل سه  مهاه از سهکت  عبارت ،مااشع 

پزشهکی و ی روانعمدهی قلبی، عدم ابتال ب  اختالالت ی سکت سابق 

ای ب  غیر از فشار خهون و اربهی های زمین عدم ابتال ب  سایر بیماری

خون بودند. معیارهای خروج از مااشع ، عبارت از عهدم رطهایت به  

ی مااشع  در هر زمانی از مااشع ، عدم تکمیل بخشی یها یکهی از ادام 

ااشع  بودند. ها و بروز یک بیماری جدید در افراد در طی منام پرس 

ی ادراک نام آوری اطالعهات دموگرافیهک، سه  پرسه پس از جمهع

عههاملی شخصههیتی و پیههروی از درمههان  5ی نام بیمههاری و پرسهه 

 شد.)اختصاصی و عمومی( تکمیل می

کوتهاه ادراک  ینامه پرس  کوتاه ادراک بیماری: ینامهپرسش

سؤاشی است ک  برای ارزیابی عاطفی  2 ینام یک پرس  (22)بیماری

ها، ادراک و شناحتی بیمار از بیماری خودش طراحی شده است. سؤا 

پههذیری و بیمههار از پیامههدهای بیمههاری، طههو  مههدت بیمههاری، کنتههر 

پذیری بیماری، ماهیت، نگرانی، شناخت بیماری، پاسخ عهاطفی درمان

 6-16سهؤا  او  بهین  8ی نمهرات سنجد. دامن و علت بیماری را می

ابهتال به  بیمهاری  ی، باز پاسخ است و س  علت عمهده2است. سؤا  

شود ک  این موطوع، از اهداف قلبی را از زبان بیمار جویا می یسکت 

نامه  به  روش بازآزمهایی این مااشع  نبود. طریب پایایی این پرسه 

لیت فههم بیمهاری( )قاب r=  186/6ها از برای هر یک از خرده مقیاس

 ینامه ، در مااشعه )پیامدها( بهود. روایهی ایهن پرسه  r=  766/6تا 

. طههریب (23)بزازیههان و بشههارت بررسههی و تأییههد شههده اسههت 

Cronbach's alpha  و طریب همبستگی آن با  81/6فارسی  ینسخ

 Revised Illness Perception Questionnaireفارسهی  ینسهخ 

(R-IPQ  معاد )باشد. ب  طور کلی، نتایج استخراج شهده از می 71/6



 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 و همکاران سرارودی رضا باقريان قلبی یسکته بیماران در درمان از شناختی در پیروینقش عوامل روان

 1456 1398چهارم اسفند  ی/ هفته560ی / شماره 37سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

فارسههی ایههن مقیههاس، بیههانگر اعتبههار خههوو و  یارزیههابی نسههخ 

 بخ  آن بود.رطایت

 NEO [NEO-Five-Factor Inventoryی پنج عاامی  نامهپرسش

(FFI):  بههرای ارزیههابی خصوصههیات شخصههیتی، از فههرم کوتههاه

تفاده شهد که  پهنج عامهل بهزرگ اسه NEOی پنج عاملی نام پرس 

 ،نامه االت ایهن پرسه ؤسه. (21)سنجد سؤا  می 26شخصیت را با 

کامال تا  ای روی طیف شیکرتی از کامال مخاشفمنمره 5درقاشب مقیاس 

نمهره از ابعهاد اصهلی  5 ،ههاشود و از جمع آنگذاری میموافقم نمره

پنج  ینام ی این پرس فارس ینسخ آید. دست می  پنجگاه شخصیتی ب

نمون  از جمعیت ایرانی مورد ارزیابی قرار گرفت  است  عامل شخصیتی در

ههای بهرای ههر کهدام از زیهر مقیهاس Cronbach's alphaو طهریب 

(، توافقی بهودن O(، پذیرا بودن )Eی )یگرا(، برونN) نژندخوییروان

(Aو مس )ؤ( وشیت پذیریCبه )   و  58/6، 12/6، 73/6، 72/6ترتیهب

 25/6، 78/6، 82/6، 81/6ترتیب   ی بیی با روش بازآزمایو پایا 77/6

فارسی این ابزار  یی نسخ یروا ،. همچنیناست دست آمده  ب 82/6و 

(، Eی )یگرا(، برونN) نژندخوییهای روانبرای هر یک از زیر مقیاس

ترتیب   ( بCوشیت پذیری )ؤ( و مسA(، توافقی بودن )Oپذیرا بودن )

 .(25) است دست آمده  ب 75/6و  78/6، 71/6، 21/6، 75/6

و  (GASیا  General adherence scaleمقیاس پیروی کی  )

 (:SASیااا  Special adherence scaleپیااروی اصاصا اا  )
های پیروی کلی و اختصاصی ب  منظور سنج  میهزان پیهروی مقیاس

اند. مقیهاس طراحی شده (22)و همکاران  Haysبیماران مزمن توسط 

های پزشهک را به  طهور پیروی کلی، تمایل بیمار ب  پیروی از توصی 

نام ، دارای پنج ماده است و همسهانی گیرد. این پرس کلی اندازه می

( گزارش شده است. مقیهاس پیهروی α=  81/6درونی آن قابل قبو  )

ماری را یک بی یهای طروری ویژهاختصاصی، میزان پیروی از توصی 

بیماران قلبهی، میهزان  یگیرد. مقیاس پیروی اختصاصی ویژهاندازه می

های مبنهی بهر مصهرف دارو و تغییهر پیروی بیماران قلبی را از توصی 

ماده در مقیاس شیکرت  16سنجد. این مقیاس، دارای سبک زندگی می

ای است و همسانی درونی ب  دست آمده برای آن در حهد ش  درج 

( ب  دست آمده است. همبسهتگی میهان پیهروی α=  73/6) قابل قبو 

قهرار  12/6-22/6ی میان اختصاصی و کلی، بسیار کواک و در دامن 

بهر  (22)و همکهاران  Hays یدارد. پایایی این دو مقیاس در مااشعه 

دو سا  قابل  یاساس همبستگی نمرات آزمون، آزمون مجدد با فاصل 

 (.N=  1281و  GAS ،55/6  =SAS=  26/6قبو  ب  دست آمده است )

 (27)ای توسهط سهبحانی و همکهاران حاطر، در مااشع  ینام پرس 

به  دسهت آمهده بهرای  Cronbach's alphaاعتباریابی شد و طریب 

به   87/6و برای مقیاس پیروی اختصاصهی  72/6مقیاس پیروی کلی 

گفته  پی  ینامه  در مااشعه دست آمد. همچنین، روایی این پرسه 

 بررسی و مشاهده شد ک  از روایی قابل قبوشی برخوردار است.

اطالعات  ینام یک پرس  یه، ب  عالوگفت های پی نام پرس 

دموگرافیک ب  تک تک بیماران داده شد و با نظهارت محقهت تکمیهل 

 SPSSافههزار آوری شههده در نههرمگردیههد. در پایههان، اطالعههات جمههع

( version 23, IBM Corporation, Armonk, NY) 23ی نسهخ 

 .وارد گردید و با استفاده از تحلیل مسیر، واکاوی گردید

 

 هاافتهی

 دهد.ها را نشان میشناختی آزمودنی، خصوصیات دموگرافیک و روان1دو  ج

 

سن، جنس، ادراک از  ی. میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه1جدول 

 های شخصیا  و پیروی از درمان در شرکت کنندگانبیماری، ویژگ 

تعداد  متغیر

 )درصد(

 ±میانگین 

 انحراف معیار

  47( 00/54) جنسیت مرد

  40( 00/46) جنسیت زن

 80/59 ± 04/11  سن مرد )سال(

 17/61 ± 80/14  سن زن )سال(

 95/60 ± 48/13  سن کل )سال(

 74/41 ± 07/5 41( 17/48) ویژگی پذیرشخصیتی مسؤولیت

 19/38 ± 13/5 13( 94/14) ویژگی یشخصیتی گشوده

 91/37 ± 88/4 13( 94/14) ویژگی پذیرشخصیتی توافق

 57/33 ± 98/4 5( 74/5) ویژگی گراصیتی برونشخ

 64/34 ± 99/7 14( 09/16) نژندخوییویژگی شخصیتی روان

 13/11 ± 09/5  ی خام پیروی عمومی از درماننمره

 83/34 ± 66/6  ی خام پیروی اختصاصی از درماننمره

 11/74 ± 99/16  درصد پیروی عمومی از درمان

 05/58 ± 10/11  رماندرصد پیروی اختصاصی از د

 17/48 ± 41/9  ادراک بیماری

 

های شخصهیتی و ادراک طرایب همبستگی بین متغیرهای ویژگی

 آمده است. 2بیماری در جدو  

 

 گانه با ادراک بیماریهای شخصیا  پنج. ارتباط ماغیرهای ویژگ 2جدول 

 ادراک بیماری های شخصیتیویژگی

 -531/0* نژندخوییروان

 480/0* راییگبرون

 131/0 گشودگی

 130/0* توافق پذیری

 106/0 پذیریمسؤولیت

 باشند.اعداد داخل جدو  بیانگر طریب همبستگی حاصل از تحلیل مسیر می
* :65/6 > P 
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 گانه با پیروی عموم  و اصاصا   از درمان( شخصیا  پنجTypeهای )ای ماغیرهای گونه. ارتباط مساقیم و واسطه3جدول 

 پیروی اختصاصی پیروی عمومی های شخصیتیژگیوی

 ایاثر واسطه اثر مستقیم ایاثر واسطه اثر مستقیم

 -153/0 061/0 -170/0* -114/0* نژندخوییروان

 139/0* 309/0* 154/0* 145/0* گراییبرون

 037/0 081/0 041/0 167/0* گشودگی

 066/0 086/0 074/0 034/0 پذیریتوافق

 030/0 014/0 034/0 163/0* یریپذمسؤولیت

 باشند.اعداد داخل جدو  بیانگر طریب همبستگی حاصل از تحلیل مسیر می
* :65/6 > P 

 

طرایب همبستگی حاصل از تحلیل مسیر بهین متغیرههای ادراک 

و بهرای پیهروی  322/6بیماری و پیهروی عمهومی از درمهان معهاد  

 (.P < 65/6)ب  دست آمد  221/6اختصاصی از درمان معاد  

ههای شخصهیتی بها پیهروی از درمهان، در بررسی ارتبهاط ویژگی

پذیر با پیروی عمهومی مشاهده گردید ک  ویژگی شخصیتی مسؤوشیت

گرایههی بهها پیههروی ( و ویژگههی شخصههیتی برونr=  223/6از درمههان )

دار و ترین ارتباط معنهی( دارای قویr=  362/6اختصاصی از درمان )

ای ادراک بیمهاری، مشهاهده در نظرگیری اثر واسها مستقیم بودند. با 

دار و مستقیمی با گرایی، ارتباط معنیگردید ک  ویژگی شخصیتی برون

 و  SASR=  13/6پیهههروی عمهههومی و اختصاصهههی از درمهههان دارد )

15/6  =GASR  آمده است. 3(. سایر نتایج ب  تفصیل در جدو 

 

 
های شخصیا ، ادراک ونه. بررس  حاالت محامل بین سه ماغیر گ1شکل 

 بیماری و پیروی از درمان

 

 بحث

ههای ی متغیرههای ویژگیهدف اصهلی ایهن مااشعه ، بررسهی راباه 

ی قلبی با در نظر گرفتن شخصیتی و پیروی از درمان در بیماران سکت 

ای ادراک از بیمههاری بههود. در ایههن پههژوه ، متغیرهههای اثههر واسهها 

ی قلبی حهاد مهورد ارزیهابی قهرار ت گفت  در بیماران مبتال ب  سکپی 

ها، بیههانگر ارتبههاط بههین متغیرهههای ویژگههی شخصههیتی گرفههت. یافتهه 

پذیری با پیروی از گرایی، گشودگی و مسؤوشیتنژندخویی، برونروان

گرایی با پیروی از درمان دار ویژگی بروندرمان عمومی و ارتباط معنی

ههای رتباط بهین ویژگیباشد. همچنین، در این مااشع ، ااختصاصی می

پذیری، با متغیهر ادراک گرایی و توافتنژندخویی، برونشخصیتی روان

ها ناظر بهر ارتبهاط بهین از بیماری نشان داده شد. از طرف دیگر، یافت 

گرایی بها پیهروی عمهومی از نژندخویی و برونویژگی شخصیتی روان

 بودند. گرایی با پیروی اختصاصی از درماندرمان و ویژگی برون

نژنهدخویی و پیهروی از وجود رابا  بین ویژگی شخصهیت روان

های پهژوه  ی حاطر بود که  یافته های مااشع درمان، یکی از یافت 

 (12)بیات اصغری و همکاران و  (17)رطایی کارگر و سایر همکاران 

نژنهدخویی و را تأیید کرد. در این دو مااشعه  نیهز بهین ویژگهی روان

داری دیهده شهد. همچنهین، پیروی از درمان، ارتباط معکوس و معنهی

 (28)و همکهاران  Axelssonهای این مااشع ، با نتایج مااشعهات یافت 

 Kubschو  Wichowskiدر مورد پذیرش درمان در بیمهاران مهزمن، 

در مههورد  Lo (36)و  MacLeanدر مههورد پههذیرش درمههان و  (22)

خوانی نتایج به  باشد. همبیماران دیابت همسو می پیروی از درمان در

تواند ناشی از این ی حاطر با مااشعات قبلی، میدست آمده در مااشع 

ی باشد ک  افراد با گرای  روان نژندخویی، تمایل بیشتری به  تجربه 

اند . همچنین، مااشعات قبلی نشان داده(31)احساس و اطاراو دارند 

دی بهرای انجهام نژندخویی، تمایهل زیهاک  افراد با ویژگی باالی روان

ک  این  (28)های مضر برای سالمتی نظیر سیگار کشیدن دارند فعاشیت

 تواند منجر ب  پیروی طعیف از درمان در آنان گردد.امر، می

ی مسههتقیم بههین ویژگههی های ایههن مااشعهه ، بیههانگر راباهه یافتهه 

 Christensenی پذیری با پیروی از درمان است. در مااشع مسؤوشیت

هههای بههر روی ارتبههاط پیههروی از درمههان و ویژگی Smith (32)و 

شخصیتی بیماران تحت دیاشیز، گزارش شهده اسهت که  بهین ویژگهی 

داری پذیری و پیهروی از درمهان، ارتبهاط مسهتقیم و معنههیمسهؤوشیت

پیروی عمومی از 

 درمان

پیروی اختصاصی 

 از درمان

 نژندخوییروان

 گراییبرون

اشتیاق به کسب 

 تجارب تازه

 پذیرتوافق

 پذیرمسؤولیت

 ادراک بیماری
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گفته  ی پی وجود دارد. از این رو، نتایج این مااشع  با نتهایج مااشعه 

دار بههین ویژگههی عنههیی ملبههت و مخههوانی دارد. وجههود راباهه هم

ی پذیری و پیروی از درمهان در پهژوه  حاطهر بها نظریه مسؤوشیت

Wiener  وBreslin در این نظریه ، بیهان شهده (33) خوانی داردهم .

پذیری، اغلب از رییم ی پایین ویژگی مسؤوشیتاست ک  افراد با نمره

بیهان  (31)و همکهاران  Strombergکننهد. درمانی خهود پیهروی نمی

پذیری، دقیهت، ی بهاالی ویژگهی مسهؤوشیتاند ک  افراد با نمهرهداشت 

رسد به  همهین دشیهل باشند و ب  نظر میشناس و قابل اعتماد میوقت

 کنند.بیشتر از دستورهای پزشکی پیروی می

گرایی و پیهروی از ی بین ویژگی برونی رابا همچنین، مشاهده

هماهنگ است  (21)و همکاران  Marshallی ی مااشع درمان با یافت 

 کند.و نتایج آنان را نیز تأیید می

در این پژوه ، بین ادراک بیماری و پیروی از درمان عمهومی و 

داری مشاهده گردید. در سایر مااشعهات قبلهی اختصاصی ارتباط معنی

بیمهاری در نیز نشان داده شده است ک  بین افزای  آگاهی نسبت به  

بیماران تحهت دیهاشیز و میهزان پیهروی از درمهان، ارتبهاط مسهتقیم و 

های این مااشع ، نتایج . ب  عالوه، یافت (11، 35)داری وجود دارد معنی

کند. ایهن پژوهشهگران، ( را تأیید می32و همکاران ) Hsiaoی مااشع 

ن در ای تحت عنوان ارتباط ادراک از بیماری و پیروی از درمهامااشع 

های ایسکمیک قلبی انجام دادند ک  نتایج آنهان بیماران مبتال ب  بیماری

حاکی از وجود ارتباط ملبت بهین میهزان ادراک بیمهاری و پیهروی از 

های این مااشع ، با نتایج پژوه  برقهی درمان بود. با این وجود، یافت 

ی ادراک بیماری و پیروی ک  ب  بررسی رابا  (37)ایرانی و همکاران 

خهوانی نهدارد. دارویی در بیماران مبتال ب  پارکینسون پرداخت  بودنهد، هم

جود ندارد. باید توج  داری وها دریافتند بین این دو متغیر، ارتباط معنیآن

ی این محققین، بیماران پارکینسون بودند و بها ی مورد مااشع داشت نمون 

 ی مورد مااشع  در این پژوه ، ب  طور کامل متفاوت است.نمون 

و  Saartiی های مااشعه های این مااشع ، بها یافته همچنین، یافت 

ع ارتباط پیروی ( مغایرت دارد. این محققین نیز با موطو32همکاران )

از درمان با ادراک از بیماری و رطایت از درمان در بیماران مبهتال به  

فشار خون، نشان دادند ک  بین دو متغیر ادراک از بیماری و پیهروی از 

. تفاوت در نتایج ب  دست (38)داری وجود ندارد درمان، ارتباط معنی

تواند ناشی از تفاوت در نگرش بیمهاران نسهبت به  بیمهاری یآمده، م

خود باشد. برای ملا ، در پژوه  دیگری بر روی بیمهاران مبهتال به  

فشار خون نشان داده شده است ک  بیماران مبتال ب  فشار خون باال، بر 

اساس نوع نگرش ب  طو  مدت بیماری خود به  سه  دسهت  بیمهاری 

شوند و بیماران با نگرش حهاد به  بندی می حاد، بینابینی و مزمن طبق

ی درمانی خود نسبت ب  گهروه بیماری خود، پیروی بیشتری از برنام 

. از طرفی، میزان پاسهخ به  درمهان خهود (32)اند نگرش مزمن داشت 

ای تواند عامل مؤثر دیگری بر میزان پیروی از درمان باشد؛ ب  گون می

ک  بیماران با بازخورد ملبت بیشتر از درمان، پیروی بیشتری از درمهان 

 .(32)اند داشت 

ی حاطر، نشان داده شهد که  بهین ویژگهی شخصهیتی در مااشع 

دار و مستقیم و میان ی معنیپذیری با ادراک رابا گرایی و توافتبرون

نژندخویی با ادراک از بیماری، ارتباط ( شخصیتی روانTypeی )گون 

پذیری های مسؤوشیتدار قوی وجود دارد، اما ویژگیمعکوس و معنی

 دار با ادراک بیماری بودند.، فاقد ارتباط معنیو گشودگی

ای متغیر ادراک بیماری در تهأثیر ویژگهی در بررسی نق  واسا 

شخصیتی بر پیروی از درمان نشان داده شد ک  متغیهر ادراک بیمهاری، 

ای ملبهت و مسهتقیم در ارتبهاط تهأثیر ویژگهی شخصهیتی اثر واسها 

اختصاصی داشهت  اسهت. در گرایی با پیروی از درمان عمومی و برون

پهههذیری، گشهههودگی و مهههورد ارتبهههاط ویژگهههی شخصهههیتی توافت

دار بود و ای معنیپذیری، ادراک از بیماری فاقد نق  واسا مسؤوشیت

نژندخویی با پیروی عمومی از درمان، در مورد ویژگی شخصیتی روان

ای منفی و معکوس داشت  است. بر اساس جستجوی ادراک، اثر واسا 

ای بود ک  ب  بررسهی نقه  شگران، پژوه  حاطر اوشین مااشع پژوه

 ای متغیر ادراک بیماری در پیروی از درمان پرداخت.واسا 

های ایههن پههژوه  در اههاراوو بایههد توجهه  داشههت کهه  یافتهه 

های ایهن های آن قابل تفسیر اسهت. از جمله  محهدودیتمحدودیت

ههای ادراک مقیاس توان ب  عدم اسهتفاده از نمهرات خهردهمااشع ، می

بیماری و محهدودیت تعهداد نمونه  اشهاره نمهود. همچنهین، در نظهر 

اجتماعی مانند ساح تحصیالت و سهاح  -اینگرفتن متغیرهای زمین 

های درآمد و میزان افسردگی و اطاراو، یکهی دیگهر از محهدودیت

گهردد در مااشعهات آتهی، بها باشد ک  پیشهنهاد میی حاطر میمااشع 

های تکمیلی ب  این منظور انجام گیرنهد. از نقیص ، پژوه  جبران این

 های ایهههن مااشعههه ، ماهیهههت مقاعهههی بهههودن دیگهههر محهههدودیت

 باشد.آن می

توان نتیج  های حاصل در این مااشع ، ب  طور خالص  میاز یافت 

ههای شخصهیتی شهامل رود بهین برخهی ویژگیگرفت ک  احتما  می

و پیروی از درمهان ارتبهاط وجهود پذیری نژندخویی و مسؤوشیتروان

ههای دارد. طمن این ک ، عالوه بر ارتباط مستقیم بهین برخهی ویژگی

ههای شخصهیتی از طریهت ادراک شخصیتی و پیروی از درمان، ویژگی

بیماری، بر میزان پیروی عمومی و اختصاصهی از درمهان اثهر خهود را 

 اعما  کند.

گهردد در مهداخالت با توج  ب  نتایج ب  دست آمده، پیشنهاد مهی

شناختی ب  منظور ارتقای کیفیت زنهدگی بیمهاران، بها آمهوزش و روان

های مختلهف بیمهاری، تقویهت سهاح راهنمایی کافی در مورد جنبه 

 .آگاهی و درک بیماران از بیماری مورد توج  قرار گیرد
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 تشکر و قدردانی

ی مهسا ای پزشکی دکتری حرف ی دورهنام این مقاش  برگرفت  از پایان

مصهوو معاونهت پهژوه  و  325165نژاد بها کهد پژوهشهی بهرامی

آوری دانشههگاه علههوم پزشههکی اصههفهان اسههت. بههدین وسههیل ، فههن

دریغ این معاونهت و همکهاری پرسهنل های بینویسندگان از حمایت

های ویژه مراکز پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصهفهان بخ  مراقبت

 .نمایندتشکر و قدردانی می
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The Relationship between Illness Perception, Personality Variables, and 

Adherence among the Patients with Myocardial Infarction 
 

Reza Bagherian-Sararoudi1 , Gholamhossein Ahmadzadeh2, Mahsa Bahraminejad3 

 

Abstract 

Background: Previous studies has proved that psychological factors could affect treatment adherence, in spite of 

this, the role of illness perception in treatment adherence is unclear. Current study was conducted in order to 

investigate the relations between personality characters and treatment adherence and also the role of the illness 

perception as mediating factor between these two.  

Methods: In this cross-sectional correlation study, 87 in-patients with acute myocardial infarction, who was 

admitted to cardiology wards in hospitals in Isfahan City, Iran, were enrolled into this study using consecutive 

selection method. Questionnaire of demographics information and brief-illness perception, NEO five-factor 

inventory and general and specific treatment adherence were completed for the study group, and was analyzed 

using path analysis. 

Findings: Analysis of data path showed a significant relation between conscientiousness (r = 0.263), neuroticism 

(r = -0.214), extraversion (r = 0.245), and openness to experience (r = 0.167) with general treatment adherence, 

as well as the extraversion (r = 0.309) with specific treatment adherence. Moreover, with considering the 

mediating role of illness perception, it showed that extraversion had strong and meaningful relation with general 

(r = 0.154) and specific (r = 0.139) treatment adherence. 

Conclusion: It seems that illness perception as mediating factor could affect the relation of personality 

characters and treatment adherence in patients with acute myocardial infarction. So in psychological 

interventions, a special attention should be given to strengthen and reform of illness perception that could 

improve compliance among the patients. 
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