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اي و حاالت خلقی بیماران پوستی و افراد سالم است. هاي مقابلهپژوهش حاضر مقایسه ي  ابعاد شخصیتی، راهبرد

جامعه آماري پژوهش شامل کلیه ي زنان و مردان مبتال به بیماري هاي پوستی روش پژوهش پس رویدادي است و 

 به عنوان نمونه نفراز بیماران پوستی 30گیالن مراجعه کردند.  به کلینیک هاي پوست استان 1394است که در سال
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مقابله با استرس بیلینگز و موس و پرسشنامه  پرسشنامهابعاد شخصیتی هگزاکو، پرسشنامه ي دموگرافیک، پرسشنامه

ي حاالت خلقی برومز را تکمیل کردند. براي تحلیل داده ها از آزمون آماري تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد 

.  ردپوستی و افراد سالم از نظر ابعاد شخصیتی تفاوت معناداري وجود ندان و نتایج پژوهش نشان داد که بین بیمارا 

-در زیرمولفهمقابله با استرس تفاوت وجود دارد. هاي راهبردهاي ي هیحان مدار از زیرمولفهي مقابلهاما در زیرمولفه

هاي تنش، افسردگی، خستگی و بین زیرمولفه راهبرد مقابله مساله مدار تفاوت معناداري مشاهده نشد. .همچنین 

جود دارد. چون مشکالت روانی همراه بیماري هاي پوستی مشاهده خشم در افراد سالم و بیماران پوستی تفاوت و

  شود بهتر است براي بهبود هرچه سریعتر بیماران پوستی درمان هاي همزمان روانشناختی و جسمی انجام شود.می
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 مقدمه  -1-1

ابل مشاهده هاي مزمن همچون، دیابت و آسم بیشتر قهاي پوستی به نسبت سایر بیماريبیماري     

 هستند . همچنین امکان سرایت، بدنامی، آزار و اذیت و زورگویی در این بیماري بیشتر است. به همین

  کنند.ارتباط با محیط اطراف تجربه میي این بیماران فشار روانی باالتري را به واسطه علت

هاي پزشکی ساده مدل دهد که صرف تمرکز برپژوهش بر روي  بیماران پوستی به سرعت نشان می     

  براي تشخیص و درمان بیماري هاي پوستی نه مناسب است و نه کافی.

کنند نیاز افراد به حمایت ها مراجعه میدر بعضی از مراجعین مبتال به بیماري پوستی که به کلینیک     

لفی قرار هاي مختشود. و همچنین بسیاري از بیماران که در وضعیتروانشناختی به شدت مشاهده می

ایطی دارند که حمایت روانشناختی ردهند و نیاز به شهاي رایج پوستی پاسخ مناسب نمیدارند، به درمان

خواهند و یا دهند، اما نمیبه عالوه برخی از این بیماران اختالالت روانشناختی را نیز نشان می شوند.

یازمندند که از خدمات پزشکی روانشناختی این افراد ندر نتیجه توانند با روانپزشکان مشورت کنند. نمی

 به همراه هم برخوردار باشند.

آید و کننده مهم در سالمت جسمی و عاطفی انسان، به حساب میشخصیت، به عنوان یک تعیین     

ها را ها و بیمارستانتعدادترین بیماران مراجعه کننده به کلینیکتنی، پرمبتالیان به اختالالت روان

ترین بعد و ساختار روانشناختی محسوب هر فرد، اصلی شخصیت). 1388(معظمی، دهندمیتشکیل 

 عوامل متعددي از  ).2003و همکاران،  1متیوز(گیري سبک زندگی وي کمک میکندمیشود که به شکل

ها، ارزشهاي هشیار و ناهشیار در شکل گیري شخصیت ، احساسات، خاطرات، نگرشمحیطجمله وراثت، 

شخصیت شامل کل وجود فرد است و وضع عمومی ). 1387(شولتز و شولتز، باشندمیگذار آدمی تاثیر

هوش، خصوصیات اخالقی،  ها، عادتها،ها، امیدها، وضع ظاهر، احساسات، هیجانها، رغبتبدن، مهارت

-می هاي شخصیتی راویژگی .)1389(معمارزاده و مهرنیا، و افکار فرد را در بر میگیرد فعالیت، اعتقادات

 (جوانویکیف نمودتفکر، احساس و رفتار تعر هاي فردي در قالب الگوهاي پایداربه عنوان ابعاد تفاوتتوان 

  .)1201و همکاران،2

 3اياز سوي دیگر، شواهد ارائه شده نشان می دهند بین عوامل مختلف شخصیتی و راهبردهاي مقابله     

اي هستند که هاي مقابله، میانجی گرهاي بالقوهراه). 0220، 4ي معنی دار وجود دارد(پنلی و توماکارابطه

- ها در زمینهزا یعنی اضطراب و افسردگی ارتباط دارند. نقش آنهاي استرسهاي عاطفی موقعیتبا معرف

هاي زندگی یا به عنوان یک صفت شخصیتی ثابت است که باعث کاهش اضطراب و ي سازگاري با استرس

شود تا ان فرایند یا راهکار مشخصی است که از طریق موقعیت فراخوانده میشود و یا به عنواسترس می

   ).1998استرس را کاهش دهد(فلستن، 

                                                
1. Matthews, G   
2. Jovanovic, D  
3 . Coping Strategies 
4. Penley JA, Tomaka J 
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الخصوص پوستی نسبت به جسمی و علی هايشخصیتی که در افراد داراي بیماريیکی از سازه هاي      

 ی است که آکنده ازک استعداد عاطفخلق یاست  5هاي خلقیافراد عادي قابل بررسی است ویژگی

ي مطبوع یا نامطبوع و به طور کلی هاي روانی ما جنبههاي هیجانی و غریزي است و به حالتگرایش

کند با نیازهاي محیط ش میاي است که فرد تالحاالت خلقی پاسخ روانی به یک محرك محیطی و دوره

  ).6،2006شود(استرلینگ و کرسازگار

حاالت خلقی ت ابعاد شخصیتی هگزاکو، راهبردهاي مقابله با استرس و هدف این پژوهش بررسی تفاو     

  در بیماران پوستی و افراد سالم است.

   بیان مسأله -1-2

 يهاوهگر شامل ها ريبیما دیاز ادتعدن یا. دارد دوـجو لتالـخا 0300 ودحد 7ژيماتولودر ينیاد در     

 نتیکیژ ختالالتیکها از :شوند می شامل را عوـتن از ايهدگستر طیف شناسی نظرسبب از ستکها ريبسیا

هاي متعددي که مواجهه با عوامل محیطی و بیماري هاي ناشی ازبیماري ،عفونی يها ريبیما اـت ستندـه

، اگرچه کشنده نیستند، اما 9پوستی هاي). اکثر بیماري2004و همکاران، 8چندعاملی هستند(بایکرز

). مغز و 1375، 10(ولمنبر کنش جسمی و روانی فرد بگذارد ديمعموال دردناك بوده و ممکن است اثر ج

توان ). در مجموع می2006، 11(مرکان و کیوانکگیرندودرم منشاء میي جنینی اکتپوست از یک الیه

گفت دالیل مختلفی مبنی بر وجود ارتباط بین پوست و روان وجود دارد یک بیماري پوستی می تواند به 

ناخوشایندي که در فرد ایجاد می کند در وي مشکالت سایکولوژیک ایجاد کند  صورت اولیه به دلیل ظاهر

ا کنند، از سوي دیگر برخی از مشکالت سایکولوژیک می توانند تظاهر پوستی مانند دیس مورفوفوبیا پید

اریتوماتوز اي سیستمیک مانند لوپوستوانند تظاهر یک بیماري زمینهدر حالتی دیگر این دو می

اي نشان دادند که ) در مطالعه2012(و همکاران 13اراینایدس). 2000و همکاران ، 12کارديباشند(پی

                                                                  پوست تحت تاثیر عوامل درونی هم است.

افکند، ان سایه میشخصیت هر فرد به عنوان عامل تعیین کننده که بر تمامی رفتارها و گرایشات انس     

اي از مشکالت و اختالالت ارههاي ناسازگارانه، می تواند او را دچار پي صفات و ویژگیبه واسطه

). تالش هاي روانشناسان شخصیت در قرن بیستم 1384روانشناختی و حتی جسمانی کند(سریع القدم، 

ئه دهند به تازگی روانشناسان ابعاد بر این بوده است که ساختار بهینه اي از شخصیت و آزمودن آن را ارا

)، شش بعد دیگري 2001( 14عاملی به دست آوردند. اشتون و لیري از شخصیت را فراتر از مدل پنجدیگ

                                                
5. Mood states 
6. Stirling,E.A & Kerr,A.G   
7. Dermatology 
8.  Bickers& et al 
9 . Dermatologic Diseases 
10.  wolman 
11. Mercan S, Kivanc A 
12. Picardi A& et al 
13.  Edith orion 
14. Ashton&lee 
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، تهییج 16فروتنی-اصلی آن از سرهاي صداقت يواژه مکه نا نام گرفت. 15را به دست آوردند که هگزاکو

گرفته شده است(لی و  21و گشودگی به تجربه 20، با وجدان بودن19، توافق18، برونگرایی17پذیري

 بحسا ننساا عاطفی و جسمی سالمت در مهم کننده تعیین یک انعنو به ،). شخصیت2010اشتون،

پذیر ی مشخصی، نسبت به این عوامل آسیب، بنابراین در حالت کلی درباره اینکه تیپ شخصیتیدآمی

تعارض واکنش نشان تالالت بدنی، به استرس یا هستند و بدن آن ها تمایل دارد با ابتال به برخی از اخ

ي گابریل و ). در مطالعه1389و همکاران،  جیزدهیمیسرینابرا(بیش وجود داردوکمبدهد، توافق 

این بیماران در فرد سالم انجام شد، مشخص شد که  90بیمار مزمن و  281) که در بین 2016همکاران(

با افراد سالم تفاوت دارند . شفیعی و همکاران در پژوهش  هاي شخصیتیاي و ویژگیراهبردهاي مقابله

بی ارتباط دارد. قل ئمعال وزبر با خوییرنجورروان شخصیتی عامل که سیدندر نتیجه ینا ) به1390خود (

عاملی شخصیت نشان دادند که افراد  5) با استفاده از مدل1388در پژوهشی دیگر آسودي و همکاران(

  ي پایینی دارند.رنجورخویی باال و برونگرایی و گشودگی به تجربهدي، روانمبتال نسبت به افراد عا

 22ايدهند بین عوامل مختلف شخصیتی و راهبردهاي مقابلهي دیگر، شواهد ارائه شده نشان میاز سو     

). همچنین واکنش افراد نسبت به فشار روانی و 2002، 23دار وجود دارد(پنلی و توماکاي معنیرابطه

ري گزینند نیز ممکن است افراد را مستعد ابتال به بیمامیاي که براي آن بربردهاي مقابلهراه

 ستا هایی بسیآ تحمل اـی و دنرـک کم ،یافتن تسلط از رتعبا ،مقابله). 1392نماید(هاشمی و همکاران،

طفی اـع حتیرااـن انزـمی یا و تغییر محیط با را دفر بطهرا ستا نـممک و دـیکننـم داـیجا سترـسا که

 يرـتگیـجه بـحس بر سسترا با مقابله يهادهبررا ).2007و همکاران،  24پالرموهند(د کاهشاو را 

 و ارمدنهیجا مسأله مقابله عنو دو به د،فر تحساساا یا هشدادراك مشکل سمت به مقابله دـینافر

 عامل تعدیل ايبر درـف ر،امسألهمد هـمقابل در .)1984و همکاران،  25فلکمن د(وـیشـم یمـتقس ارمسألهمد

 ). در26،2001د(ولزشو میجه امو زاسسترا موقعیت با تقیمـمس رطو به ف،هد به نسیدر و زاسسترا

 يها تنظیم حالت به ستد ف،هد به نسیدر و زاسترـسا لـعام دیلـتع ايرـب دفر ار،مدنهیجا مقابله

 زاسترـسا لـعام یـمعن تغییر با ،هـمقابل عوـن ینا .ندزمی زاسسترا عامل از ناشی اـی رتبطـم انیـهیج

بیمار  144) در بین 2016ي آلیسون و همکاران(در مطالعه .)1984فلکمن و همکاران،  دارد( رکاورـس

مبتال به صرع مشخص شد که بیمارانی که در ماه اخیر حمله داشتند از گروهی بودند که افسردگی و 

مدار مدار کمتر و راهبرد هیجانیی بودند که راهبرد مقابله مسالههااضطراب باالتري داشتند و از خانواده

                                                
15. HEXACO personality dimension 
16. Honesty 
17. Emotionality 
18. Extraversion 
19.  Agreeableness 
20.  Conscientiousness 
21.  Openness to experience 
22.  Coping Strategies 
23.  Penley JA, Tomaka J 
24.  Palermo TM 
25.  Folkman S 
26. Wills TA&et al 
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دي بیمار قلبی در مقایسه با افراد عا 40) برروي1388نتایج پژوهشی که حسینی ( بیشتري داشتند. 

اي این دو گروه به طور معناداري متفاوت است و بیماران قلبی بیشتر از نشان داد که راهبردهاي مقابله

 83) بر روي 1391(حمزه و همکاران در پژوهشی.مدار و اجتنابی استفاده می کنند ي هیجانراهبردها

ان نسبت به نفر فرد سالم به این نتیجه رسیدند که زنان مبتال به سرط 85بیمار زن مبتال به سرطان و 

مدار هیجان ايهاي مقابلهرا بودند و هم چنین بیشتر از سبکگرا و بیشتر نورزگافراد سالم کمتر برون

  کردند.استفاده می

الخصوص پوستی نسبت به جسمی و علی یکی از سازه هاي شخصیتی که در افراد داراي بیماري هاي     

 از که رگذ زود تحساساا  هـمجموع  را قـخلاست.  27افراد عادي قابل بررسی است ویژگی هاي خلقی

- ر نظر می گیرند و آن را عاملی میر است دتمعموال از هیجان طوالنی و ستا متغیر تمد و تشد نظر

 هیندآ و لاـح ،تهـگذشدر درـعملک چگونگیو شناختیروان موقعیت تفسیر یکو یابی دانند که درارز

 ،28ان تنشوـیتـم ،یـمنفو تـمثب رتصو به خلق يبعددو يتقسیمبند سساابر میکند. خلهامد

 قـخل ا ، نشاط و سرخوشی ر 33ندگیزسر و منفی خلق را 32گمیدرسر و 31خستگی ،30خشم ،29گیدفسرا

  ).2005، 34تري و همکارانگرفت( نظردر تـمثب

بیمار مبتال به صرع مشخص شد که بیمارانی  144) در بین 2016ي آلیسون و همکاران(در مطالعه     

ي طراب باالتري داشتند . در مطالعهکه در ماه اخیر حمله داشتند از گروهی بودند که افسردگی و اض

گیجگاهی مشخص شد که بیمار مبتال به مشکالت مفصل فکی126) در در بین 2015وهمکارانش( دانگ

ي فراتحلیل مارتین و مدار ارتباط وجود دارد. در مطالعهدر این بیماران بین خلق منفی و مقابله هیجان

اسب و مقاله انجام شد، مشخص شد که عامل راهبرد مقابله اي نامن 31) که بر روي 2015همکاران(

 35ناسازگار، تاثیر بیشتري از پیامد طبیعی بیماري، در پریشانی بیمار دارد.در مطالعه ي کیو تانگ تنگ

درصد آنها اختالالت روانی  86) در یک مرکز پزشکی در تایوان بر روي مبتالیان به لوپوس در 2014(

 مبتال رانبیما درOCD36 ه) دریافتند ک1390(تر خیرآبادي و همکاران در پژوهشیمشاهده شده است. دک

ي قادري در مطالعهست. ا بیشتر عمومی جمعیت از میکنند جعهامر پوست يها همانگادر به  که گزماا به

)، مقایسه ي کیفیت زندگی بیماران مبتال به آلوپسی آرائاتا نشان داد که بعد سرزندگی 1390و همکاران(

 ) نشان دادند که1389(ر موسوي و همکاراندکت نسبت به گروه کنترل به طور معناداري کمتر است.

  درصد بین مبتالیان وجود دارد.  21 يجبر سیاسوو لختالا ودرصد 6/35ژورما گیدفسرا

                                                
27. Mood states 
28. Tension 
29. Depression 
30. Anger 
31. Fatigue 
32. Confused 
33. Vigor 
34. Terry& et al 
35. Kuo- tung tang 
36. Obsessive–compulsive disorder 
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مطرح شده است، اما مطالعات هرچند از سال ها پیش ارتباط بین استرس و چندین بیماري پوستی 

درمان اختالالت پوستی انجام نشده بر کننده چندانی در مورد درمان اختالالت روانپزشکی همزمان کنترل

 نمیا از. ستا تنیروان رانبیما ترینبیش داراي پوست يشتهر ،پزشکی مختلف يها شتهر نمیا ازاست . 

 نددمیگر معرفی شناختیروان يها نمادر جهت پوست متخصصین توسط کمی صددر فقط رانبیما ینا

 نپزشکا به کامل نمادر جهت و هیددنگر فعر ملکا رتصو به ها آن تمشکال ددگر می باعث مرا همین و

 کند. می تحمیل جامعه و دفر بر را سنگینی يهزینه مرا ینا که نمایند جعهامر مانیدر مختلف کزامر و

با توجه به موارد فوق، این سوال مطرح می شود که آیا در ویژگی هاي ابعاد شخصیتی هگزاکو، حاالت      

استرس در افراد مبتال به بیماري هاي پوستی و افراد سالم تفاوت وجود دارد خلقی و راهبردهاي مقابله با 

  یا خیر؟

    پژوهش تیاهم و ضرورت -1-3

 .استري ضرو ـاربسی وانیر و فیزیکی نظر از فرد بودن خوب احساس براي شاداب و سالم پوست یک     

 رو این از. است افراد در نفس هب اعتماد و جنسی جذابیت مهم هاي جنبه از یکی پوست سالم چنین هم

با اینکه اکثر  .داد خواهد قرار ثیر تا تحت را فرد و است مهم نظردیگران از پوست روي اي یعهضا هر

بیماري هاي پوستی کشنده نیستند، ولی بیماران مبتال به بیماري هاي پوستی، به علت تغییرات ظاهري 

وستان، و جامعه طرد می شوند. بیماران پوستی غالبا استرس از خانواده، د ناخوشایند، ترس از سرایت و ...

رچسب بیماري در کنند که در نتیجه بدریختی و بدشکلی ظاهري و بی را در ارتباط با بیماري ذکر میهای

گردند. به همین دلیل هر بیماري پوستی حتی ست و دچار مشکالت روانی عدیده میااجتماع ایجاد شده

روانی و متعاقب آن اجتماعی، داشته باشد فشار روانی -ند اثرات عمیقی از نظر روحیبه ظاهر ساده می توا

فردي این بیماران به نی اجتماعی که ذاتا در روابط بینمرتبط با بیماري هاي پوستی از نظر مشکالت روا

تواند میند و هم چنین کو فعالیت اجتماعی فرد را مختل میآورد حائز اهمیت است و اغلب کار وجود می

دادن شغل و هزینه درمان تحمیل کند و معموال سطح باالیی دي را به خانواده از طریق ازدستي زیاهزینه

ي وسیعی از اختالالت شخصیت در این االیی از ابتالي همزمان به دامنهاز اضطراب و افسردگی و میزان ب

رم تا یک سوم افراد مبتال به حداقل بیماران مشاهده می شود. همچنین در هر دوره اي از زمان یک چها

نی و اجتماعی این بیماري یک بیماري پوستی هستند. با توجه به شیوع باالي بیماري پوستی و عواقب روا

هاي محدود در این زمینه بررسی نقش این فرد و جامعه دارد و همچنین پژوهشاي که براي و هزینه

این افراد و استفاده از نتایج این پژوهش در درمان این  متغیرها براي جلوگیري از مشکالت روانشناختی

 هاي این پژوهش است.بیماران از ضرورت

  پژوهش اهداف -1-4

  یکل اهداف

  ي.عاد افراد و هاي پوستیافراد مبتال به بیماري بین یتیشخص ابعاد يسهیمقا .1

  ي.عاد افراد و اي پوستیهبین افراد مبتال به بیماريي راهبردهاي مقابله با استرس . مقایسه2
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  ي.عاد افراد و هاي پوستیخلقی بین افراد مبتال به بیماري ي حاالت. مقایسه3

  

  یاختصاص اهداف

  .يعاد افراد وهاي پوستی مبتال به بیماري افراد در تواضع –صداقتمقایسه  .1

  يعاد افراد وهاي پوستی مبتال به بیماري افراد در يریپذجییتهمقایسه   .2

  .يعاد افراد ومبتال به بیماري هاي پوستی  افراد در ییرونگرابمقایسه  .3

  .يعاد افراد وهاي پوستی مبتال به بیماري افراد در يسازگارمقایسه  .4

  .يعاد افراد وهاي پوستی مبتال به بیماري افراد در شناسیمقایسه وظیفه .5

  .يعاد افراد وهاي پوستی مبتال به بیماري افراد در تجربهبه یگشودگمقایسه  .6

  .يعاد افراد وهاي پوستی مبتال به بیماري افراد درمدار مقایسه راهبرد مقابله مساله .7

  .يعاد افراد وهاي پوستی مبتال به بیماري افراد درمدار مقایسه راهبرد مقابله هیجان .8

  .يعاد افراد و هاي پوستیبیماريمبتال به  افراد درمقایسه میزان تنش  .9

  .يعاد افراد وهاي پوستی مبتال به بیماري افراد رد افسردگی زانیممقایسه  .10

  .يعاد افراد و هاي پوستیمبتال به بیماري افراد در مقایسه میزان خشم .11

  .يعاد افراد وهاي پوستی مبتال به بیماري افراد درخستگی  زانیممقایسه  .12

  .يعاد افراد وهاي پوستی مبتال به بیماري افراد درسردرگمی  زانیم سهیمقا .13

  .يعاد افراد وهاي پوستی مبتال به بیماري افراد درسرزندگی  زانیمسه مقای .14

  .يعاد افراد وهاي پوستی مبتال به بیماري افراد درشادکامی  زانیممقایسه  .15

  .يعاد افراد وهاي پوستی يمبتال به بیمار افراد درآرامش  زانیممقایسه  .16

  پژوهش هايفرضیه - 1-5

  تی و افراد عادي تفاوت وجود دارد.بین ابعاد شخصیتی بیماران پوس .1

  تري دارند.تواضع پایین –. بیماران پوستی در مقایسه با افراد عادي صداقت 1- 1

  پذیري باالتري دارند.ی در مقایسه با افراد عادي تهییج. بیماران پوست1- 2

  تري دارند.مقایسه با افراد عادي برون گرایی پایین. بیماران پوستی در 1- 3

  تري دارند.یسه با افراد عادي سازگاري پاییناران پوستی در مقا. بیم1- 4

  تري دارند. شناسی پایینی در مقایسه با افراد عادي وظیفه. بیماران پوست1- 5

  تري دارند.عادي گشودگی به تجربه پایین . بیماران پوستی در مقایسه با افراد1- 6

  و افراد عادي تفاوت وجود دارد. بین راهبردهاي مقابله با استرس بیماران پوستی  - 2

  .تري دارنداي مساله مدار پایینبیماران پوستی در مقایسه با افراد عادي راهبرد مقابله 2- 1

  مدار باالتري دارند.اي هیجان. بیماران پوستی در مقایسه با افراد عادي راهبرد مقابله2- 2

  ادي تفاوت وجود دارد.. بین حاالت خلقی بیماران پوستی در مقایسه با افراد ع3
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  . بیماران پوستی در مقایسه با افراد عادي تنش باالتري دارند3- 1

  . بیماران پوستی در مقایسه با افراد عادي افسردگی باالتري دارند.3- 2

  باالتري دارند. بیماران پوستی در مقایسه با افراد عادي خشم .3- 3

  گی باالتري دارند. بیماران پوستی در مقایسه با افراد عادي خست3- 4

  بیماران پوستی در مقایسه با افراد عادي سردرگمی باالتري دارند .3- 5

  تري دارند.یسه با افراد عادي سرزندگی پایین. بیماران پوستی در مقا3- 6

  تري دارند.. بیماران پوستی در مقایسه با افراد عادي شادکامی پایین3- 7

  تري دارند.عادي آرامش پایینقایسه با افراد . بیماران پوستی در م3- 8

  

  رهایمتغ یاتیعمل و ينظر فیتعار-1-6

: تشخیص اختالالت پوستی به تعیین ضایعات یا تغییرات ایجاد شده بستگی دارد. بیماري پوستی     

ري و منشاء این ضایعات از نظر شکل، اندازه و علت پیدایش با یکدیگر تفاوت دارند و براساس شکل ظاه

- ي ضایعات پوستی به شمار میي عمده. ضایعات اولیه و ثانویه دو دستهشوندبندي می پیدایش تقسیم

ثانویه در اثر شوند و ضایعات ي بیماري در مراحل اولیه دیده میروند؛ ضایعات اولیه همراه با پاتوفیزیولوژ

یجی ضایعات شدن عفونت به ضایعات اولیه ایجاد می شوند. ضمنا به علت بسط تدرمرور زمان و اضافه

اولیه یا تروماهاي خارجی و یا تغییرات ناشی از بهبود و ترمیم نیز ضایعات اولیه تبدیل به ضایعات ثانویه 

که توسط متخصصین  پوستی افرادي هستندماريمی گردند. در این پژوهش منظور از افراد مبتال به بی

  گیري آن اسمی است.مقیاس اندازهکنند. و تشخیص بیماري پوستی دریافت می شوندپوست سنجیده می

 تا که ییهایژگیو ای هاشیگرا، دارازصفاتیپا نسبتا يالگو از است عبارت تیشخص: ابعاد شخصیتی     

 مدل نیا ششگانه ابعاد ). ابعاد شخصیتی هگزاکو1388، ستیف( بخشدیم دوام یآدم رفتار به يااندازه

) C(بودنباوجدان)، A(بودنسازگار)، X(ییبرونگرا )،E( يریپذجییته )، H(تواضع -صداقت شامل

عاد شخصیتی هگزاکو در این اب .شود یم )HEXACOهگزاکو ( ها نیا بیترک که، )O(تجربه به یوگشودگ

گیري این کند . مقیاس اندازهر هر یک از ابعاد این مدل کسب میاي است که فرد دپژوهش میزان نمره

  اي است .متغیر فاصله

ها و مقابله با هاي مدیریت موقعیتاي عبارت از روشراهبردهاي مقابله :ايردهاي مقابلهراهب     

- به دو نوع تقسیم میرویدادهاي زندگی است این راهبردها فرایند پویا و مداوم هستند و به طور کلی 

). 1389کاران، به نقل از علیپور و هم ؛1991،الزاروس و فلکمن،2004مدار(کار،مدار و مسالهشوند: هیجان

اي رد از پرسشنامه راهبردهاي مقابلهاي است که فابله اي در این پژوهش میزان نمرهراهبردهاي مق

  .اي استمتغیر فاصله گیري اینآورد. مقیاس اندازهبیلینگز و موس به دست می
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 و تشد نظر از کهرگذزود تحساساا هـمجموع را قـخل )،2005(راناـهمک و ینـل :حاالت خلقی     

 يبعددو يتقسیمبند سساابر و دـمیگیرن نظر در ستا طوالنیتر نهیجا از معموالً و ستا متغیر تمد

 منفی خلق را گمیدرسر و خستگی ،خشم ،گیدفسرا اب،ضطرا انوـیتـم ،یـمنفو تـمثب رتصو به خلق

خلقی در ). حاالت 2005تري و همکاران، گرفت( نظردر تـمثب قـخل رانشاط و سرخوشی  ،ندگیزسر و

گیري این آورد. مقیاس اندازهي برومز به دست میاي است که فرد از پرسشنامهنمره این پژوهش میزان

  اي است.متغیر فاصله
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  مقدمه -2-1

 پذیر بینناجداییي رابطه بر پوست ارگان اصلی تحریک لمسی وارتباطات در بدن است. در تأکید     

نشان داده شده است که تماس پوستی و تحریک آن در طول رشد ممکن است به میزان  رفتار و پوست

قابل توجهی در رشد سلول، تمایز، پاسخ عصبی، عملکرد ایمنی و بروز مشکالت رفتاري مانند پرخاشگري 

هارم تا یک سوم افراد در هر دوره اي از زمان یک چ .و رفتارهاي مرتبط با اضطراب تاثیر داشته باشد

مبتال به حداقل یک بیماري پوستی هستند، تشخیص اختالالت پوستی به تعیین ضایعات یا تغییرات 

ایجاد شده بستگی دارد. این ضایعات از نظر شکل، اندازه، و علت پیدایش با یکدیگر تفاوت دارند و 

   .شوندبندي میبراساس شکل ظاهري و منشاء پیدایش تقسیم

  هاي پوستنواع بیماريا -2-2

- باشد که از سنین نوجوانی شروع میآکنه در حقیقت التهاب مزمن غدد چربی میبیماري :37هآکن     

ها که آن شود. که شروع آن به شکل ضایعات همرنگ پوست، برجسته و سرسیاه یا سرسفید می باشد

هاي بزرگ چرکی هم حتی کیست ي قرمز یا چرکی شود و تواند تبدیل به ضایعات التهابی برجستهمی

  ایجاد گردد.

باشد بطوري که درصد باالیی از هاي شایع پوست میاگزما یا درماتیت یکی از بیماري بیماري :38مااگز     

دهند. بطور کلی اگزما را بیماران کلینیک هاي تخصصی پوست را بیماران مبتال به این بیماري تشکیل می

  رد: نوع تحریکی و نوع آلرژیک.به دو دسته می توان تقسیم ک

ریزش موي آندروژنیک در مردان و زنان به طور شایعی وجود دارد. در مردان از : ریزش آندروژنیک     

یابد و گاهی به ي دو طرف جلو سر کاهش میسالگی شروع شده و به تدریج موهاي ناحیه 18حدود 

ي فرق سر را گرفتار کرده، موها نازك ه و ناحیهرود. در زنان در سنین باالتر رخ دادسمت طاسی پیش می

  باشد.هاي مردانه مییابد. علت این نوع ریزش مو، توارث و هورمونشده و کاهش می

ها به تواند مدت: یک بیماري ویروسی است و ویروس آن همان ویروس آبله مرغان است که میزونا     

هاي آبدار یا چرکی و مختص بیماري به شکل دانهصورت نهفته در بدن انسان بماند. ضایعات پوستی 

 هفته است. 3-4خونی در زمینه ي پوست قرمز است. مدت وجود بیماري معموال 

اي از مناطق مودار اي، موهاي منطقهاي یا طاسی سکه: در این بیماري طاسی منطقهآتاآرهآلوپسی     

  ریزد.یماري تمام موهاي سر میریزد. در موارد شدید بطور ناگهانی کامال میبدن به

                                                
1. acne 
2. eczema  
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وارد این م %90باشد. در مناطق معتدل مرغان: یک بیماري ویروسی شایع در میان کودکان میآبله     

مرغان بیماري سنین نوجوانی اي آبلهدهد ولی در مناطق حارهسال رخ می 10بیماري در کودکان زیر 

  ي بیماري حدود دو هفته است.ي نهفتهاست. دوره

: یک بیماري ویروسی است که اکثرا اولین تماس با این ویروس در خال(هرپس سیمپلکس)تب     

دهد. در این صورت کودك دچار تب، بدحالی، ضایعات پوستی و مخاطی در اطراف و داخل کودکی رخ می

  شود.دهان می

- مایت می جنسپی از ي میکروسکوعلت آلودگی انگلی یا یک نوع حشره: یک بیماري پوستی به گال     

  باشد.باشد. واکنش بدن انسان به این حشره به شکل خارش شدید می

باشد. این بیماري : یک بیماري به علت باکتري استرپتوکوك یا استافیلوکوك و یا هر دو میزخمزرد     

ه هاي اشد. ضایعات به شکل دلمببیشتر در کودکان و نوجوانان شایع است وفصل شیوع آن تابستان می

  شده قرار دارد.باشد که بر روي پوست قرمز و زخمیرنگ میعسلیزرد

باشد که ممکن است قسمتی از پوست و یا تمام بدن را دار پوست می: برجستگی شدیدا خارشکهیر     

  باشد.فرا گیرد. این برجستگی پوست به رنگ قرمز و یا صورتی می

ک بیماري خودایمنی است که در آن سیستم ایمنی بدن در : به احتمال زیاد ی39پیسی یا ویتیلیگو    

کند. حدود یک درصد مردم دچار اي پوست واکنش نشان داده و آنها را تخریب میبرابر سلولهاي رنگدانه

  تواند بروز کند.این بیماري هستند و این بیماري در هر سنی می

رنگدانه که به آنها اصطالحا مالنوسیت گفته : بر اثر افزایش بیش از حد سلولهاي پوستی داراي خال     

  خال خواهد داشت. 30تا  20سالگی حدود  30گردد. تقریبا هر فرد بزرگسالی تا سن شود ایجاد میمی

نامند. این افزایش مو به ها را هیرسوتیسم می: افزایش بیش از حد موهاي خانمپرمویی یا هیروتیسم     

  شود.ها مییی زیادي براي خانمویژه در صورت باعث مشکالت زیبا

: بیماري مولوسکوم یک بیماري ویروسی است که به صورت ضایعات مولوسکوم کونتاژیوزوم     

برجسته کوچک و یا بزرگ در روي پوست بروز می کند. این ضایعات به رنگ پوست و یا سفید مرواریدي 

ود دارد که از مشخصات ضایعات مولوسکوم مانند وجاي فرورفته و نافهستند. بر روي نوك ضایعات نقطه

  است.

ي شود. دوره: بیماري زگیل به علت یک نوع ویروس به نام ویروس پاپیلوماي انسانی ایجاد میزگیل     

ي بیماري متفاوت و گاه خیلی طوالنی است. نوع شایع زگیل همون نوعی است که بیشتر در دست نهفته

شکل ضایعات برجسته و با سطح زبر بر روي دست و کف دست دیده  کودکان و نوجوانان شایع است و به

  شود.می

      

                                                
1. vitiligo 
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باشد اما باشد که علت دقیق آن هنوز مشخص نمی: بیماري التهابی مزمن پوست می40پسوریازیس     

هاي پوستی سریعتر دخالت عامل ژنتیک در بروز آن قطعی است. در بیماري پسوریازیس تکثیر سلول

  باشد.ریزي میهمین امر موجب پوسته انجام شده و

ریزي : یک بیماري التهابی مزمن در سطح پوست است. در این بیماري پوستهدرماتیت سبوروئیک     

تواند شدید باشد. شود. خارش در این بیماري میچرب و زرد رنگ بر روي سطح قرمز پوست ایجاد می

  ت.ي سر در حقیقت یک نوع خفیف همین بیماري اسشوره

دار در پوست هاي شایع پوست است که در آن ضایعات التهابی و خارش: یکی از بیماريلیکن پالن     

تواند مخاط و فولیکول مو و ناخن را نیز گاهی درگیر سازد. علت این بیماري به درستی رخ داده و می

ي فعالیت سیستم ا واسطهشناخته نشده است. اما احتمال آن وجود دارد که این بیماري نیز یک بیماري ب

  ایمنی باشد.

ي گردن، زیربغل، : ضایعاتی است که در افراد میانسال و مسن بخصوص در ناحیهضایعات گوشتی      

توان به چاقی، به ایجاد این ضایعات می شود. از عوامل مستعدکنندهها دیده میقسمت فوقانی تنه و پلک

  مانند آکرومگالی اشاره کرد. حاملگی، یائسگی و بیماري هاي هورمونی،

باشد هاي عفونی و یکسري از داروها می: یک حالت واکنشی به یکسري از بیمارياریتم مولتی فرم      

توان به تبخال اشاره نمود. شود. از جمله عوامل عفونی این بیماري میکه باعث اشکال بالینی مختلف می

  باشد.سولفونامیدها میدر میان داروها شایعترین عامل این بیماري 

: این بیماري پوستی بیشتر در سنین جوان و اغلب در فصول خنک سال بروز آپیتیریازیس روزه     

ي گرد قرمز دهد. شروع بیماري معموال با بروز یک ضایعهنموده و در زنان نیز کمی بیشتر از مردان رخ می

ع حلقوي گشته به طوري که در وسط آن التهاب و ها بوده که این ضاییا صورتی رنگ در تنه و یا اندام

  .41ي ضایعه وجود داردقرمزي کمتري نسبت به حاشیه

  هگزاکو شخصیتیابعاد - 1- 2-3

- در تعریف شخصیت روانشناسان بیش از هر چیزي به تفاوت هاي فردي توجه دارند. یعنی ویژگی      

ي علل زیربنایی اسان شخصیت توافق کامل دربارهکند. اما روانشنهایی که یک فرد را از دیگران متمایز می

- ي نظریهدهند گرچه همههاي متفاوتی میشخصیت ندارند و در پاسخ به سواالتی در این زمینه پاسخ

توانیم بگوییم که شخصیت عبارت است از پردازان شخصیت با یک تعریف واحد موافق نیستند اما می

طور بخشد. بهاي به رفتار دوام میهایی که تا اندازهویژگی ها یاالگوي نسبتا پایدار صفات، گرایش

هاي فردي در رفتار، ثبات شود که به تفاوتهایی تشکیل میتر شخصیت از صفات یا گرایشاختصاصی

تواند منحصر به فرد انجامد. این صفات میهاي گوناگون میرفتار در طول زمان و تداوم رفتار در موقعیت

                                                
1. psoriasis 
2. WWW.MYSKIN.IR 
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و  42ضاي یک گونه در آن سهیم باشند، ولی الگوهاي آن در هر فرد تفاوت دارند(فیستباشند یا کل اع

  ).1386فیست، 

گذاري مدل هاي اساسی روانشناسان شخصیت در قرن بیستم، تالش براي پایهیکی از تالش      

اي براي صفات شخصیتی بود. در طی دو دهه ي اخیر توافقی نسبی حاصل شده که ساختاري بهینه

خصیت می تواند در پنج بعد خالصه شود که این به پنج عامل بزرگ معروف شد. این پنج عامل توسط ش

  ).2005و همکاران،  43مک کري و کوستا با عنوان هاي زیر نام گذاري شدند(لی

  برونگرایی        -   

 پذیريتوافق -

 بودنباوجدان -

 نژنديهیجانی در مقابل روانثبات -

 تجارب جدید خرد/تصور یا گشودگی به -

  عاملی ساختار شخصیت: مدل هگزاکویک مدل شش       

اي جامعه انگلیسی هاي شخصیت پنج بزرگ از مطالعات واژههمانطور که در باال اشاره شد، عامل       

اي فرض بر آن است که لیست کامل صفات توصیفی شخصیت هاي واژهزبان به دست آمد. در پژوهش

ي صفات شخصیتی مهم افراد را به صورت تقریب درآورد(یعنی فرضیه ند حوزهتوادر زبان معینی می

). با استفاده از منطق 2004؛آشتون و همکاران، 1993، 1982 45، گلدبرگ188444واژه اي، گالتون

کنند محورهاي اي، محققانی که در جست و جوي ابعاد اصلی شخصیت هستند، تالش میفرضیه واژه

گروه همساالن را در صفات توصیفی شخصیت در زبان معینی را کشف  شده توسط خود یاگزارش

  کنند.

اي ساختار شخصیت در چند زبان دیگر غیرانگلیسی هم گسترش هاي اخیر رویکرد واژهدر سال       

-اي استاندارد، پژوهشگران با بررسی و تحلیل نتایج به دست آمده از خودیافت. در مطالعات واژه

عاملی، سازگاري انگیز با نتایج به دست آمده از ششارش همساالن، به طور شگفتدهی یا گزگزارش

  ).2004داشت(آشتون وهمکاران، 

عاملی شباهت ها به صورت گسترده با مدل پنجعاملی پنج تا از عاملسازي ششدر این چاره      

- وض شد. به ویژه محتويهیجانی در پنج عاملی عپذیري و ثباتکه جایگاه توافقداشتند به جز این

ي سازگاربودن تعریف شدند تا ثبات هاي مربوط به صبوري در مقابل بدخلقی به عنوان زیرمجموعه

اي انگلیسی زبان قبلی موجود بود. به عالوه حساسیت در مقابل هیجانی، همانطور که در مطالعات واژه

طور که در ظر گرفته شد نه آنپذیري(یعنی ثبات هیجانی پایین) در نسختی در بعد عامل تهییج

توجه داشته باشید که به خاطر همین . اي انگلیسی زبان موجود بودمطالعات قبلی مطالعات واژه

                                                
42. feist 
43. lee 
44. galton 
45. Goldberg 
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) پیشنهاد کردند که قطب بعدي این بعد باید 2004تغییرات ثبات هیجانی بود که آشتون و همکاران(

نژندي یا ناپایداري ي سنتی روانهادهندگی کمتري نسبت به برچسبپذیري باشد که تنزلهیجان

عاملی بود که بدون تناقضی با ترین شکل این راهکار، ظهور ششابهیجانی داشت. به هر حال جذ

-طرفی، فروتنی، در مقابل موذي، آزمندي، متظاهر(عالم بیتواضع(یعنی: خلوص، بی -عنوان صداقت

آشتون و  2004ام گرفت(لی و آشتون تواضع ن- رو این بعد به نام صداقتعمل) تعریف شد. از این

 ).2004همکاران، 

  هگزاکو ابعاد - 2- 2-3

اي را هگزاکو ) این ابعاد شخصیت استخراج شده از مطالعات واژه2004آشتون و لی( اخیرا     

  نامیدند. که اختصاري است براي:

 تواضع-صداقت -

 تهییج پذیري -

 برون گرایی -

 سازگار بودن -

 باوجدان بودن -

 بهگشودگی به تجر -

  تواضع و رویه هایش-صداقت

عاملی که نوعا با خلوص، بی طرفی، دوري از طمع و فروتنی. که در هم پنج و هم شش عامل بزرگ      

). قبال  آشتون و 2004اي ساختار شخصیت دیده شده است(آشتون و همکاران، که در چندین مطالعه واژه

ر این بعد است اما این نام تمام وسعت گسترده ) پیشنهاد کرده بودند که صداقت نامی ب2000همکاران(

تواضع را براي انعکاس - گیرد. بنابراین آشتون و همکاران نام جدیدي به نام صداقتاین عامل را در بر نمی

پهناي این بعد معرفی کردند. اضافه شدن این بعد به عنوان یکی از مهم ترین مشخصه هاي مدل هگزاکو 

  اساسی از پنج عامل بزرگ بود. واقع شد. در واقع یک عزیمت

است، رویه هاي این بعد در چهار از مطالعات گوناگون به دست آمده براساس محتوي مشترك این بعد که

طرفی، دوري از طمع و فروتنی. تعاریف مختصر این مقیاس در رویه متمایز خالصه شده است: خلوص، بی

 آمده است. 1-2جدول شماره

 
 
 
 
 
 
  



 

١٦ 

  هاو تعاریف آن تواضع - صداقتاي هیهرو: 1- 2جدول

  مقیاس                                                      تعریف

  تواضع-صداقت                                                         

فردي. دارندگان نمرات کمتر براي به دست آوردن ابی تمایل به اخالص در روابط بینارزیخلوص: 

  میل به دستکاري دیگران خواهند بود.قشان چاپلوس خواهند بود درحالیکه دارندگان نمرات باال بیعالی

بود  کمتر مایل به تقلب و دزدي خواهندطرفی: ارزیابی تمایل به فریب و فساد. دارندگان نمرات بی

  هند بود.میل به امتیازگیري از افراد دیگر و جامعه خواکه دارندگان نمرات باال بیدرحالی

عالقگی به اسراف مال، لوازم لوکس و نشانه هاي وضعیت اجتماعی دوري از حرص: ارزیابی تمایل به بی

جویی و آشکارکردن مال و امتیازات هستند؛ درحالیکه دارندگان باال. دارندگان نمرات پایین تمایل به لذت

  هند.دنمرات باال چندان به مادیات و مسائل اجتماعی باال اهمیت نمی

دانند و خودشان را فروتنی: ارزیابی تمایل به فروتنی و تواضع. دارندگان نمرات پایین، خودشان را برتر می

دانند بدون باال خودشان را مردمی معمولی می که دارندگان نمرات دانند. درحالیمستحق امتیازات می

  هیچ ادعاي خاصی.

  

  هایشپذیري و رویهتهییج

هایی نظیر: اضطراب، ت، عاملی را کشف کرد که با ویژگیاي ساختار شخصیوم واژهمطالعات مدا      

سختی و شجاعت تعریف شده است. اگرچه وواکنش عاطفی، در مقابل خاطرجمعی(اعتماد به نفس)، سفت

ن بعد جدید با بعد سنتی در آاین عامل به عنوان ثبات هیجانی پنج عامل بزرگ تعریف شده است، اما 

پذیري و تندمزاجی که در عامل ترین این که این عامل شامل محتوي تحریکمتفاوت است. مهم چند جا

سنتی ثبات هیجانی پنج عامل بزرگ تعریف شده است، اما این بعد جدید با بعد سنتی در چند جا 

پذیري و تندمزاجی که در عامل سنتی متفاوت است. مهم ترین این که این عامل شاما محتوي تحریک

 48، سوشیر1992 47و مک کري 46ثبات هیجانی از عناصر مهم قطب منفی این بعد بود، نیست(ر.ك کوستا

به  گرایش ). دوم این که برعکس بعد سنتی، این بعد جدید در قطب مثبتش شامل1996و گلدبرگ، 

احساسات، حساسیت و در قطب منفی شامل شجاعت و سفت و سختی می باشد. با ترکیب این ویژگی ها 

براساس  پذیري نام مناسبی براي این بعد می تواند باشد.کنند که تهییج) پیشنهاد می2004شتون و لی(آ

محتوي مشترك این بعد که از مطالعات گوناگون به دست آمده است، رویه هاي این بعد در هگزاکو 

ش به احساسات. پی.آي  در چهار رویه ي متمایز خالصه شده است: ترسو بودن، اضطراب، وابستگی و گرای

 آمده است. 2- 2تعاریف مختصر این مقیاس در جدول شماره  

 
  

                                                
1Costa 
47  McCrae 
48 Saucier 



 

١٧ 

  هاپذیري و تعاریف آنهاي تهییج: رویه2- 2جدول

  مقیاس                                                     تعریف

  پذیريتهییج                                                           

: ارزیابی تمایل به تجربه ترس. دارندگان نمرات پایین ترس کمتري از آسیب دارند و نسبتا مقاوم ترسویی

که دارندگان نمرات باال متمایل به دوري از  و شجاع هستند و به دردهاي جسمی حساس نیستند درحالی

  صدمات جسمی هستند.

نمرات پایین احساس استرس کمتري در اضطراب: ارزیابی تمایل به نگرانی در عرصه اي وسیع. دارندگان 

  مشغولی زیاد دارند.مقابل مشکالت دارند درحالی که دارندگان نمرات باال براي مشکالت جزئی هم دل

-وابستگی: نیاز فرد به حمایت اجتماعی دیگران. دارندگان نمرات پایین اعتماد به نفس باالیی احساس می

خواهند حت حل کنند درحالی که دارندگان نمرات باال میکنند و قادرند مشکالت را بدون کمک و نصی

  کنند، شریک کنند.مشکالتشان را با کسانی که دلگرمی و راحتی فراهم می

هاي عاطفی شدید با دیگران. دارندگان نمرات گرایش به احساسات: ارزیابی تمایل به احساس پیوستگی

کنند و در حالی که دارندگان نمرات باال ربه میپایین، در واکنش به دغدغه دیگران احساس کمتري را تج

  پیوستگی ها و حساسیت همدردانه شدیدي را به احساسات بقیه دارند.

  

  هایشگرایی و رویهبرون

گرایی به دست آمده، نوعا به عنوان بزرگترین یا دومین عامل چرخش بعدي که به عنوان برون     

تار شخصیت به دست آمده است. محتویاتش شامل حراف اي ساخواریمکسی در بیشتر مطالعات واژه

-بودن، معاشرتی، بشاش بودن در مقابل خجول، منفعل و کم تحرك بودن تعرف شده است، که به برون

-از رویهبندي کردنگرایی هگزاکو براي ردهبعد بروندر گرایی پنج عامل بزرگ خیلی شبیه است. بنابراین 

 3-2معاشرتی و سرزندگی استفاده شد. تعریف این رویه ها در جدول هاي: بیانگري، جسارت اجتماعی،

 آمده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

١٨ 

  هاگرایی و تعاریف آن: رویه هاي بعد برون3- 2جدول

  تعریف                                   مقیاس                 

  گراییبرون

بط بین فردي خود. دارندگان نمرات پایین ارزیابی تمایل هیجانی و مهیج بودن در سبک روا: گريبیان

تمایلی به مهیج و باروح حرف زدن ندارند درحالی که دارندگان نمرات باال دوست دارند بیشتر صحبت 

  کنند و روش هیجانی داشته باشند.

ارزیابی راحتی و اطمینان خاطر فرد در موقعیت هاي مختلف اجتماعی. دارندگان :جسارت اجتماعی

- کنند را احساس میخجالت و خامی در حالت رهبري و یا زمانی که در عموم صحبت مینمرات پایین 

کنند درحالی که دارندگان نمرات باال تمایل به نزدیکی به غریبه ها را دارند و تمایل به حرف زدن در 

  گروه ها را دارند.

. دارندگان نمرات پایین عموما هابردن از مکالمه، تعامل اجتماعی و مهمانیارزیابی تمایل به لذت:معاشرتی

دهند و به دنبال معاشرت نیستند درحالی که دارندگان نمرات باال از حرف فعالیت انفرادي را ترجیح می

  برند.زدن، دیدن و جشن گرفتن با دیگران لذت می

ایی ارزیابی اشتیاق و انرژي نوعی فرد. دارندگان نمرات پایین تمایل به احساس خوشی یا پوی:سرزندگی

  کنند.نیتی باالیی را تجربه میبینی و خوشخاصی ندارند در حالی که دارندگان نمرات باال معموال خوش

  

  

  هایشسازگاري و رویه

اي گوناگون ساختار شخصیت براي این بعد شامل محتوي مشترك به دست آمده از تحقیقات واژه     

باشد. گر میگر و انتقادپذیري و مداخله، تحریکپذیر و دلپذیري در مقابل تندمزاجیطبعی، تحملخوش

). 2004تواند ماهیت این عامل را به خوبی معرفی کند(آشتون و لی، اعتقاد بر این است که سازگاري می

قابل توجه است که محتویات این بعد با محتویات پنج عامل بزرگ متفاوت است. در نسخه هگزاکو 

پذیري است که یکی از عناصر ثبات هیجانی پایین است. براساس مزاجی و تحریکسازگاري شامل تند

پذیري و بردباري مشخص شده است. توضیحات باال این بعد با رویه هایش: بخشش، نجابت، انعطاف

 بینید.         می 4-2تعاریف مقیاس ها را در جدول

  

                         
 
 
 
  



 

١٩ 

  هایف آن: رویه هاي بعد سازگاري و تعار4- 2جدول

  

  مقیاس                                                          تعریف

  

  سازگاري                                                                

هایی که احتماال بانی یک ضرري بخشش: ارزیابی رضایت فرد به احساس اعتماد و عالقه نسبت به آن

کنند درحالی بازي و خصومت میان نمرات پایین نسبت به کسانی که آزارش داده اند لجاند. دارندگشده

شده هاي انجاماند دوباره به دیگران اعتماد کنند و بعد از بدرفتاريکه دارندگان نمرات باال معموال آماده

  ها را بازسازي کنند.هم حاضرند دوستی

گیري در ارتباط با بقیه مردم. دارندگان نمرات پایین تمایل لنجابت: ارزیابی تمایل افراد به مالیمت و سه

دیگران منتقدانه برخورد کنند درحالی که دارندگان نمرات باال از قضاوت ناگوار  دارند که در ارزیابی

  کنند.دیگران پرهیز می

یین سمج هستند و پذیري: ارزیابی تمایل افراد به مصالحه و همکاري با دیگران. دارندگان نمرات پاانعطاف

تمایل به مشاجره دارند درحالی که دارندگان نمرات باال از مشاجره گریزانند و خودشان را با پیشنهاد بقیه 

  دهند حتی اگر این غیرمعقول باشد.وفق می

بردباري: ارزیابی تمایل به آرام بودن نسبت به خشمگین بودن. دارندگان نمرات پایین تمایل به از دست 

ع کنترلشان را دارند در حالی که دارندگان نمرات باال آستانه باالیی را براي ابراز خشم نشان دادن سری

  دهند.می

  

  

  هایشباوجدان بودن و رویه

گرایی و کار، کمالدهی، پشتهاي: سازمانبراساس مطالعات واژه اي ساختار شخصیت، این بعد از رویه     

عاملی برابر است. تعریف با با عامل با وجدان بودن مدل پنجاحتیاط تشکیل شده است. این بعد تقری

  فراهم شده است. 5-2مقیاس ها در جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

٢٠ 

  هاهاي بعد باوجدان بودن و تعاریف آن: رویه5- 2جدول

  

  تعریف                              مقیاس                     

  بودن   باوجدان

به نظم و ترتیب، به ویژه در محیط فیزیکی خود. دارندگان نمرات پایین دهی: ارزیابی تمایل سازمان

دارند و رویکرد کنند. درحالی که دارندگان نمرات باال وسایل را مرتب نگه مینامرتب و اتفاقی عمل می

  ساختاري به انجام امور را دارند.

نظمی کمتري دارند و تمایل دکار کردن. دارندگان نمرات پایین خو پشت کار: ارزیابی تمایل به سخت

چندانی براي پیشرفت ندارند در حالی که دارندگان نمرات باال اخالق کاري قوي اي دارند و متمایل به 

  نشان دادن خود هستند.

گرایی: ارزیابی تمایل به کامل بودن و مشغول بودن با جزئیات. دارندگان نمرات پایین با ایرادات کمال

کنند در حالی که دارندگان نمرات باال، خطاها یند و جزئیات را فراموش میجزئی کارشان کنارمی آ

  کنند.هاي بالقوه را به دقت بررسی میپیشرفت

ها عمل ها. دارندگان نمرات پایین بر اساس تکانهاحتیاط: ارزیابی تمایل به کنکاش دقیق و بازداري تکانه

- هایشان را با دقت اعالم میدارندگان نمرات باال انتخاب گیرند در حالی کهکنند و نتایج را در نظر نمیمی

   بودن و خودکنترلی دارند.کنند و تمایل به محتاط

  

  هایشگشودگی به تجربه و رویه

باشد. وجه پندار اي میعامل نهایی به نام خرد/پندار شاید بحث برانگیزترین اصطالح در مطالعات واژه      

القیت را شامل می شود که به نظر می رسد عنصر نیرومند این عامل در مطالعات صفاتی مانند اصالت و خ

  اند.قبلی بوده باشد. عناصر دیگر به صورت یکنواخت این عامل را توصیف نکرده

در مفهوم سازي هگزاکو به جاي خرد/پندار از گشودگی به تجربه استفاده شده است و عناصر خرد، 

نشده است.همچنین آشتون و لی محتویات خرد، یعنی کنجکاوي ذهنی یا  هوش یا توانایی ذهنی را شامل

-فضولی که برخالف هوش، فی نفسه، تمایل رفتاري نوعی را نسبت به توانایی شناختی خام پیشنهاد می

   دهد، شامل کردند.

در چهارچوب هگزاکو به دلیل شباهت بیشتر با نام قبلی به جاي خرد/پندار از گشودگی به تجربه 

ستفاده شده است. گشودگی به تجربه در هگزاکو با چهار رویه: درك زیبایی شناختی، کنجکاوي، خالقیت ا

  .)1389(بشیري،آمده است 6-2ها در جدول و بی تکلیفی مشخص شده است. تعاریف این مقیاس

 
 
 
  



 

٢١ 

  هاهاي بعد گشودگی به تجربه و تعاریف آن: رویه6- 2جدول

  تعریف                                  مقیاس                 

  گشودگی به تجربه

خواهند در درك زیباشناختی: ارزیابی لذت فرد از زیبایی در هنرو طبیعت. دارندگان نمرات پایین نمی

کارهاي هنري و طبیعت غرق شوند درحالی که دارندگان نمرات باال فعالیت در اشکال مختلف هنر و 

  شمارند.میهاي طبیعت را غنیمت زیبایی

  

کنجکاوي: ارزیابی تمایل به جستجوي اطالعات و تجربه در دنیاي انسانی و طبیعت. دارندگان نمرات 

پایین کنجکاوي کمتري در مورد طبیعت و علوم اجتماعی دارند، درحالی که دارندگان نمرات باال به 

  مند به مسافرت هستند.خوانند و عالقهصورت گسترده می

ترجیح فرد به ابداع و آزمایش. دارندگان نمرات پایین تمایل کمتري براي افکاراصیل  خالقیت: ارزیابی

کنند و خودشان حل هاي جدید براي مسائل جستجو میدارند درحالی که دارندگان نمرات باال فعاالنه راه

  دهند.را در هنر جاي می

ین از افراد ناهنجار یا غیمنطق گریزانند، تکلیفی: ارزیابی تمایل به پذیرش نامعمول. دارندگان نمرات پایبی

  درحالی که دارنندگان نمرات باال پذیرنده عقایدي هستند که احتماال عجیب یا افراطی به نظر برسد.

  

 

  با استرس مقابله -2-4

در سازگاري بشر به عنوان نقشی محوري توصیف  49در خالل سالیان متمادي گذشته، نقش مقابله    

مفهوم مقابله یک موضوع عمده در توصیف و ارزیابی بالینی و  1950تا  1940هاي  شده است. در سال

هاي بیشتر درمانی بود و اغلب به عنوان تالش براي تغییر روش هاي غیرسازگارانه مقابله به روشروان

). در خالل چند سال گذشته عالقه زیادي در 1984شد(الزاروس و فلکمن، سازي میسازگارانه مفهوم

شوند، ایجاد شده است( موس به نقل از رو میزاي زندگی روبهرد اینکه مردم چگونه با وقایع تنشمو

  ).1989و اسکیر،  50کارور

ها، فرضیات شده است. نقطه آغاز بیشتر این پژوهشهاي بسیاري نیز در این باره انجام پژوهش      

هاي رویارویی است. با وجود توصیف ) در مورد تجزیه و تحلیل استرس و1966پیشنهادي الزاروس(

فراوانی که در مورد مفهوم مقابله ذکر شده است، اما هنوز سردرگمی زیادي در مورد تعریف و توصیف 

هاي زیادي هاي اخیر تالش). در سال1984رویکردهاي ارزیابی مقابله وجود دارد( الزاروس و فلکمن، 

گیري هاي اندازههاي مقابله و مدلوص مفهوم وابستهبراي حل این سردرگمی در ادبیات پژوهشی در خص

                                                
49. coping 
50. carver 



 

٢٢ 

). در علوم مختلف تعاریف زیادي 1390؛ به نقل از توکلی،1994، 51آن به انجام رسیده است(ایندلر و پارکر

هایی شناس در تعریف آن به روشاز مفهوم مقابله عنوان شده است، به عنوان مثال پژوهشگران جامعه

شناسی در برد. از سوي دیگر پژوهشگران زیستراي انطباق با بحران به کار میاشاره دارند که جامعه ب

کنند. اما مفهوم زا صحبت میتعریف خود از مفهوم مقابله، از تطابق نظام بافتی با عنوان مضر و آسیب

ي اول مفهومی است روانشناختی و تعاریف بسیاري در این باره از آن ارائه شده مقابله، در درجه

). رویکردهاي اولیه در مفهوم مقابله روانشناختی آن را به عنوان یک خصیصه و 1991، 52(تیلوراست

هاي ي مصاحبه و آزمونکردند. مقابله به وسیلهسازي میویژگی نسبتا پایدار و بلندمدت و یا صفت، مفهوم

بله تا حد زیادي روش ي نظریه تعاملی استرس و مقاشد. اما مقبولیت گستردهگیري میشخصیتی اندازه

گویند: مقابله مکررا ) در تعریف مفهوم مقابله می1978سازي مقابله را تغییر داد. پیرلین و اسکولر(مفهوم

شود، که هدفشان جلوگیري از درهم شکستن فرد از راه هاي آشکار و پنهان توصیف میبراساس رفتار

مقابله را یکی از  "بودنکنندهمحافظت "ویژگیباشد. آن زا میها و نیازهاي شرایط تنشدرك خواسته

گوید: سازوکارهاي مقابله، رفتارهایی هستند دانند. شفر در تعریف مقابله میهاي آن میترین عملکردمهم

دهد و به عنوان اشکال غلبه شناخته هاي اعضاي بدن در مقابل آنها پاسخ تطبیق نشان میکه واکنش

آمدن یا تاثیرگذار است یا غیرموثر و بستگی به آن دارد که تا چه حد ائقشوند. رفتارهاي غلبه و فمی

) مقابله را تالش ذهنی یا 1989(53بتوانند عامل فشارزا را کم کند یا آن را تحریک کند. کالن هینزي

دادن نیازهایی که فراتر از منابع فرد است، توصیف کردن یا کاهشتالش عملی براي غلبه یافتن، تحمل

هاي شناختی و رفتاري هستند که توسط افرادي که اي، تواناییهاي مقابلهاند. به طور کلی، استراتژيکرده

). الزاروس و 1390؛ به نقل از توکلی،1978و همکاران،  54شوند(هینزاند، به کار گرفته میبا استرس مواجه

ور مهار نیازهاي درونی و دانند که به منظهاي شناختی و رفتاري می) مقابله را تالش1981فالکمن(

گیرد. بر این مبنا دو عملکرد گسترده کنند، انجام میبیرونی و تعارضاتی که بر منابع فردي فشار وارد می

) کنترل 2محیط(مقابله متمرکز بر مساله).  - ) تغییر مداوم ارتباط فرد1اند: براي مقابله در نظر گرفته

) مقابله را فرایند 1991گی فیزیولوژیکی( تعدیل هیجانی). تیلور( زا و فشارآور و یا برانگیختهیجانات تنش

هاي کارکردمحور و شوند و دربرگیرنده تالشداند که فراتر از منابع فردي ارزیابی میکنترل نیازهایی می

باشند. این تعریف چندین ها میروانی به منظور کنترل نیازهاي درونی و بیرونی و تعارضات مابین آندرون

داند. دوم زا را یک پروسه دینامیک میي تنشي بین مقابله و واقعهي مهم دارد، اول اینکه، واسطهنبهج

ها. تعهدات در اي از ارزششود که با مجموعهفردي عنوان میاي از تمایالت بیناینکه، مقابله مجموعه

اي از بلکه شامل سلسلهکند و باالخره مقابله یک عمل دفعی و ناگهانی نیست محیط خاصی عمل می

افتد. همچنین این گذارند، اتفاق میهاست که در طی زمانی که فرد و محیط بر یکدیگر تاثیر میواکنش

  باشد.هاي متعدد به شرایط فشارزا میتعریف گستردگی نظري زیادي دارد و شامل اعمال و واکنش

                                                
51. Indler&Parker 
52. teylor 
53. Callan&hennessy 
54. hynes 



 

٢٣ 

  

Family name:  Mortezavi asl                                            Name:Seyedeh Mahshid 
Title of Thesis  :  A comparision of personality dimension, Coping Strategies and mood 
states of Patients with Dermatologic Diseases and healthy individuals  
Supervisor: Nader Hajlo (Prof)          
Advisor: Abbas Abolghasemi(prof) 
Graduate Degree M.A. 
Major:   Psychology                                Specialty: General 
University: Mohaghegh Ardabili          Faculty: Educational Scieneces and Psychology 
Graduation date: 2016/09/17                   Number of pages: 62 
Abstract:  
     Since dermatologic diseases are highly prevalent in the society and bring about 
numerous mental consequences, the present study was carried out in order to compare 
personality dimensions, coping strategies, and mood states among patients with 
dermatologic diseases and healthy individuals. In so doing, a causal method was used, and 
the statistical population included all men and women with dermatologic diseases who 
referred to skin clinics in Gilan Province in 2015. A convenience sampling method was 
employed to select 30 patients as the study sample. In addition, for the comparison group 
30 normal individuals were also chosen from among the patients’ family members. The 
participants completed a demographic questionnaire, the HEXACO Personality Inventory, 
Billings and Moos Coping Checklist, and BRAUMS mood States Questionnaire. To 
analyze the data, MANOVA was employed. The results of the present study indicated that 
there was no difference between the patients and healthy individuals in terms of 
personality dimensions. However, there was a difference between their emotion-focused 
coping sub-components and sub-components of stress coping strategies. No difference was 
not observed in subcomponents of problem-focused coping strategies. Moreover, there was 
a difference between the patients and health individuals in terms of the subcomponents of 
tension, depression, fatigue, and anger. Because mental problems are associated with 
dermatologic diseases, it is better to simultaneously employ psychological and physical 
medicines in order to treat dermatologic patients as soon as possible. 
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