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  چکیده

 

 ءجاا یآلارژ یمااربی کاه جاا. از آنباشادیما شافااای حاا  در سرعتاست که به هایییماریب نتریعیاز جمله شا یآلرژ یماریب :مقدمه

 توجاه داشات. هاد  یو روان یستیاز عوامل ز یبیبه ترک دیآن با شیدایثر در پؤعوامل م یدر بررس شود،یمحسوب م تنیروان یهایماریب

 با افراد سالم بود.  یبه آلرژ مبتال ریغمبتال و  مارانیدر ب جانیه میتنظ هایو سبک یتیصفات شخص سهیپژوهش حاضر مقا

انجاا  شاد.  هیشهر اروم یآلرژ کینیدر کل1071در سا   یبود که به صورت مقطع یلیتحل -یفیمطالعه حاضر از نوع توص :بررسی روش

 قیانفار از افاراد ساالم از  ر 03( باا یباه آلارژ غیر مباتال مارینفر ب 03و  یمبتال به آلرژ مارینفر ب 03) یژمبتال به آلر مارانینفر از ب 133
 یهاو سابک تیها، پرسشنامه صفات شخصداده یدر دسترس وارد مطالعه شدند. اباار گردآور یرگیبه روش نمونه مار،یبا گروه ب یهمتاساز

 ها استفاده شد.داده لیتحل یو شفه برا نیلو ،یریچند متغ انسیوار لیتحل یآمار یهابود. از آزمون جانیه یشناخت میتنظ

را نداشاتند  یاز آلارژ یعالئما چیباود کاه ها یاز افراد ساالم شتریب یبه آلرژ غیر مبتال مارانیمبتال و ب مارانیدر ب رنجوریروان ها:یافته

(331/3=Pهمچن .)باه دسات آوردناد  گاریباه دو گاروه د تنسب ینمرات کمتر ،سازگار جانیه میو تنظ ییگرادر صفت برون انیمبتال نی
(331/3=Pب .)مشاهده نشد. دارییتفاوت معن یرپذیو انعطا  یایآممرد  یتیشخص یژگیو ظسه گروه از لحا نی 

 نیادر ا یتیامال شخصاو توجه به عو جانیه میتنظ هایآموزش مهارت نهیدر زم یشناساستفاده از مداخالت روان :یریگجهیو نت بحث

 .رسدیبه نظر م یضرور مارانیب
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 یبه آلرژ رمبتالیغ مارانیمبتال و ب مارانیدر ب جانیه میتنظ هایسبک

 مقدمه

تنوو  و  ثیاز ح زین هایماریامروزه با رشد جوامع، ب

از  یکوویاسوو    شیمر حوواا ااووزا انیووتعوودام مل ا

ماشو ه اسو ،  یکوه رونود رو بوه رشود هایییماریب

 یمواریب نیوبه ا انی  مل اباشدیم یآلرژ ای  یحساس

هسو ند کوه  یاریالعامه هوشاوق یمنیمس گاه ا یمارا

 طیمر محو وجوومم ضورریظاهر بونسل  به مووام بوه

 هواییمواری(  ب1) مهنودینشان مو ازحدشیواکنش ب

موزمن و  هاییماریعنوان ببه کیآلرژ  یو رن یآلرژ

و مر حواا حاضور  باشوندیمر جهان مطور  مو عیشا

مرصود  22تا  9 نیب مر جهان یماریب نیا و یش نزایم

(  2مارم ) یشده اسو  و رونود روبوه رشود گزارش

نظر مخ لو  را از نططوه هواییماریمطالعات، رابطه ب

 ی  مدلکنندیم یبررس یاج ماع و یروان، یس یمدا ز

عوامووب  نیتعامووب بوو یبوورا ازیوون کیووعنوان کووه بووه

شده تا به  را همر نظر گ یو اج ماع یروان ،یکیولوژیب

 یریپذبیآسو بیمخ ل  از قل هاییماریب جیمرک ن ا

 شورا یعائوم، پ انیوب ،یمواریشورو  ب ،یمواریبه ب

و روابط مرتلط  یطوا زندگ ،یابیباز د،یتشد ،یماریب

 هوایمهوه ی(  مر طو3،2) پرمازمیم یزندگ  یفیبا ک

 یو مرمان آلرژ یروان شناسیبیاهم و مرک آس ریاخ

کوه  یدگاهیوصور،، بوه م یسو یز دگاهیم کیاز  زین

 یو اج مواع یروانو ،یسو یسه بعد ز جهیرا ن  یماریب

 و یروانو ،یسو یاسو   مودا ز شودهبیتلد ،نودبییم

 یاج ماع -یو روان یطل ،یس یز دگاهیمو م ،یاج ماع

امغوام کورمه اسو    یو سوام  یماریب نییتل یرا برا

 یآموامگ یمارا شوناخ یس یمدا، عوامب ز نیطلق ا

 شوناخ ی  عواموب روانباشندیم یماریب یبرا یکیژن 

و را ارهوا را  یخلط هاییژگیاارام و و  یهم شخص

 یشوامب اعاوا زیون یاج ماع مبو عوا شومیشامب م

و  یخووانوامگ طیشورا ،یخوانوامه، ارتلاطوات اج مواع

  باشوندیم یزندگ زایمر برابر عوامب اس رس ییتوانا

و  یمنویا هوایسمیمکان یهاعوامب با واسطه نیا ریتأث

 هواییژگویو مر تعاموب بوا و زریوغودم مرون س میس

 هایماریشخص، ممکن اس  اشکاا م فاوت ب یس یز

لوذا  ؛هوا را بوه وجووم آورنودم فاوت آن یامدهایپو 

 شو ریهماننود ب زین یآلرژ یماریکه ب را یپذ توانیم

 ی ویو مرمان چنود عل یشناساز لحاظ سلب هایماریب

 ( 5) باشدیم

 نیارتلوا  بو ینیو بوال کیولوژیدمیمطالعه اپ نیچند  

و عموودتا   یآلوورژ یموواریمخ لوو  و ب یعوامووب روانوو

سوط   مهدیکرمند که نشان م یآسم را بررس یماریب

نسول  بوه  یاارام مل ا به آلورژ یشناخ روان  یفیک

از مطالعوات،  ی(  برخو7،6اس  ) ترنییپا یاارام عام

مخ لو  از   یصفات شخص و یآلرژ یماریارتلا  ب

 یرا بررسو ی، اضطراب و ااسورمگرنجوریروان بیقل

رابطوه  یرنجوراز روان باالیی سط (  8-11) اندکرمه

آسم ماش  و ممکون اسو   یماریمثل  با ب ماریمعن

 دیوآسم نما یماریمس عد رشد ب یاارام را مر بزرگسال

مر   شخصوی صوفات مطالعات بور نطوش ی(  برخ8)

بواال بوا  یویگراماش ند، بورون دیکأت یماریب نیا جامیا

(  11زنوان مورتلط اسو  ) انیآسم مر م شیخطر اازا

کننده  ینبیشیم خصصان مع طدند که باوجدان بومن پ

و مر موورم  اسو ،  یمر طوا زندگ یقدرتمند سام 

ااوورام  ر،یوو(  ااوورام مل ابووه که12توااووق مارنوود )آن 

عنوان بوه هسو ند، وسوواس شناسویفهیباوجدان و وظ

 یاز عوامووب مسوو عد کننووده و موورتلط بووا آلوورژ یکووی

 یاس  که اارام مل ا به آن اغلوب ماراشده  ییشناسا

 ( 13هس ند ) ییباال شناسیفهیمق  و وظ یژگیو

عاموب مهوم مر  کیوعنوان بوه جوانیه میتنظ را ،یاخ  

از  یو برخوو یروانوو یشناسووبیمطالعووه و مرمووان آس

شوده اسو    نظر گرا وهمر  یجسم بیآس هاینشانه
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آگاهانووه و  یشووامب همووه راهلرمهووا جووانیه میتنظوو

حفو  و  ش،یااوزا یکوه بورا شوومیمو یارآگاهانهیغ

 کیو یو شوناخ  یرا وار ،یجوانیه یهاکاهش مؤلفه

اهوم  ییو بوه توانوا شومیکار برمه مه ب یجانیه اسخپ

اشاره مارم  جاناتیتجربه و ابراز ه بیو تعد جاناتیه

 هواینشان مامه اس  کوه سولک یقلل (  مطالعات12)

عائم آسم  شیو اازا دیمنجر به تشد تواندیم یجانیه

 ( 15،17شوم ) یآلرژ

و  ی یصوفات شخصو سوهیپژوهش حاضر مطا هد،  

و  یمل ا بوه آلورژ مارانیمر ب جانیه میتنظ هایسلک

 با اارام سالم بوم  یبه آلرژ غیر مل ا مارانیب

 

 روش بررسی

بووم کوه  یلیتحل -یفیتوص یاالعهپژوهش حاضر، مط

توا مورمام  لهش یارم یمر بازه زمان یبه صورت مططع

پوژوهش را  نیوا یانجام شد  جامعه آمار 1397ساا 

واقووع مر  نایسوو یآلوورژ کیوونیبووه کل نیمووراجع هیووکل

 تعودام مزبور مامند  از جامعه بیتشک هیشهرس ان اروم

نمونه به عنوان  یآلرژ یماریب یامار اارام از نفر 111

و انجوام  یپزشوک یان خاب شدند کوه پوا از بررسو

توسووط پزشووک م خصووص،  کیووپر یتسوو  آلوورژ

ها مامه شد و وارم مر مورم آن یماریب یقطع صیتشخ

نفور آنوان ملو ا بوه  51تعودام،  نیومطالعه شدند  از ا

 ؛شود ها مثلو آن کیبومند که پاسخ تس  پر یآلرژ

 قورار گرا نود یمل ا به آلرژ مارانیب وهمر گر نبنابرای

 غیر مل ا مارانیعنوان به ب گرینفر م 51)گروه اوا( و 

بوم   یها منفآن یبومند که پاسخ تس  آلرژ یبه آلرژ

با توجه  یول ؛را ماش ند یآلرژ یماریاارام عائم ب نیا

نلووم و عائوم  یهوا آلورژآن یمواریب کیبه تس  پر

)گوروه موم(   باشود گوریم یموارینشانه ب توانس یم

مر مس رس بوم  مواک وروم بوه  وهیبه ش یریگنمونه

ماشو ن حووداقب  موار،یب هوواییآزموومن یمطالعوه بورا

سوواا و  21ماشوو ن سوون حووداقب  پلم،یووم اتیتحصو

از  یسواا، عودم ماشو ن اخو االت روانو 51حداکثر 

شرک  مر پژوهش بووم   یو موااط  برا امیجمله اع 

ند کوه از نفر( بوم 51گروه، گروه اارام سالم ) نیسوم

بوا توجوه بوه هم وا بوومن از لحواظ  مارانیهمراهان ب

 زانیسن و م  ،یجنس بیاز قل کیمموگراا یهایژگیو

صووورت مر مسوو رس ان خوواب شوودند  به اتیتحصوو

عودم مصور،  ،یو روانو یجسم یماریاطدان سابطه ب

 صووورتبه کووه گوورمانو روان امآوریوواع  یماروهووا

ااورام گوروه شد از مواک وروم  یابیارز خوماظهاری

 سالم به پژوهش بومند  

 ها علارت بومند از:مامه یگرمآور یابزارها 

-Five) تیشخصنن یصننتاپ پننمم  ننام  پرسشننمامه

Factor Inventory:NEO-FFI):  اووورم کوتووواه

  یبزرگ شخص عاملی پنج پرسشنامه شده دنظریتجد

 طراحووی 1985مر سوواا  Costaو  McCraeتوسووط 

پرسشونامه  نی  ادباشیسؤاا م 71شده اس  و شامب 

 ،یویگرابرون ،یرنجورروان ی یپنج بعد شخص یمارا

بووم کوه  یرپوذیانعطوا، ،یزیآمباوجدان بومن، مرمم

بوه  یازمهیواا بومند  ام ؤس 12 یهرکدام از ابعام مارا

 ییتواپنج اسیوپرسشنامه با اس فامه از مط نیاالت اؤس

ر که به کاما  مخالفم، صوف صورت نیبوم به ا کرتیل

تعلق گراو   نموره  ازیو کاما  موااطم چهار ام  ازیام 

از  ترباشد  نموره بواالیم 221کب پرسشنامه از صفرتا 

آن  یژگویماشو ن و یاز ابعام، به معنوا کیمر هر  22

پرسشوونامه  ییایوو(  پا16مؤلفووه مر حوود بوواال هسوو  )

و  McCraeمر مطالعووووه  NEO-FFI ی یشخصوووو

Costaیرنجووروانگانوه رپنج هوایشاخص ی، برا، 

و باوجودان  یزیوآم، مرممیریپوذانعطا، ،ییگرابرون

و  61/1، 62/1، 81/1، 85/1برابوور  بیووبووومن بووه ترت
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 یبه آلرژ رمبتالیغ مارانیمبتال و ب مارانیدر ب جانیه میتنظ هایسبک

 نیوا یارشو ی(  گروسو16شده اس  ) گزارش 66/1

آن را  ییایوکورم و پا یابیهنجار رانیپرسشنامه را مر ا

 ( 18گزارش کرمه اس  ) 86/1تا  57/1 نیب

:CERQ) جنننا یه یشنننما   میتمظننن پرسشنننمامه  

Cognitive Emotion Regulation 

Questionnaire:) ابووزار توسووط نیوواGarnefski   و

Kraaij پرسشوونامه  کیوواسوو  کووه  شووده نیتوودو

 یراهلرمهووا ییاسوو  کووه جهوو  شناسووا یچندبعوود

 ایو عیاارام پا از تجربه کرمن وقوا یشناخ  ایمطابله

 نیو  ارمگیویمورم اس فامه قورار مو یمنف های یموقع

 37 یو مارا مهویابوزار خوومگزارش کیوپرسشنامه 

 اسیواالت بور اسواس مطؤبه سو یازمهیاا بوم  ام ؤس

 کیو ازیومعنوا کوه ام  نیوبووم بوه ا کورتیل ییتاپنج

بوم   شههمی مهندهپنج نشان ازام ی و هرگز مهندهنشان

نه بعد اس  که پنج بعد سرزنش  یپرسشنامه مارا نیا

و  یااجعه انگار ،ینشخوارگر گران،یخوم، سرزنش م

ناسازگار  انجیه شناخ یمیتنظ هایسلک ءجز رشیپذ

و چهار بعد تمرکز مجودم مثلو ، تمرکوز مجودم بور 

جزء  یریپذدگاهیمجدم مثل  و م یابیارز ،یزیربرنامه

 یسازگار بومند  هر بعود مارا جانیه میتنظ هایسلک

از  ایاز ابعام مر مامنه کیاا بوم  نمرات هر ؤچهار س

 181توا  37از  ایمنهو جمع کب نمرات مر ما 21ا ت 2

 انگریوب ،باشود شو ری  هر چه نمره اورم برمگییقرار م

  شومیمحسوب م یاز آن راهلرم شناخ  ش ریاس فامه ب

شد کوه  گزارش 93/1ابزار برابر با  نیکرونلاخ ا یآلفا

 جین ووا رانیوو(  مر ا19آن ماشوو  ) ییایوونشووان از پا

کرونلاخ برابور  یآلفا بیرمر مورم ض یوسفیپژوهش 

ابوزار بووم  ییایواز پا یگزارش شد کوه حواک 82/1 اب

(21   ) 

شوده مر پوژوهش شوامب مطر  یاخاقو ماحظات  

 یبورا یو آزام اریوماشو ن اخ  ،یاصب رازمار  یرعا

مر مورم اهودا،  رسانیاز پژوهش، اطا  یرگیکناره

اهدا،  یپژوهش و اس فامه از اطاعات اطط مر راس ا

 یهاپژوهش با اس فامه از روش هایژوهش بوم  مامهپ

آزموون  ،یریم غچنود انایوار بیو تحل یفیآمار توص

  یااوزار آموارنرم قیشفه و از طر یلیآزمون تعط ن،یلو

SPSS  قرار گرا ند  بیوتحلهیتجزمورم  21نسخه 

 

 هایافته

 یملوو ا بووه آلوورژ مووارانیسوون مر گووروه ب نیانگیووم 

 یآلوورژ بووه ملوو ا ریووغ مووارانبی مر ،62/5±78/29

  بوووم 92/29±52/5 سووالم ااوورام مر و 68/5±22/32

 25نفر زن و  25کنندگان مر هر گروه شرک   جنسی

نمونوه  یمرصود از اعاوا 1/33 عاوهبهنفر مرم بوم  

مرصوود  25 ،یمرصوود کووارمان 21 پلم،یووم اتیتحصوو

ارشود و بواالتر  اتیمرصد تحص 9/21و  یکارشناس

 ازیووام  نیانگیوم  ،ید صووفات شخصومر بعو ماشو ند 

 بووم ازیوام  نیشو ریب یمر اارام سالم مارا ییگرابرون

 موارانیب نیباوجدان بومن مر ب ازیام  نیانگی(  م9/31)

(  31/2) عدم را به خوم اخ صوا  مام نیش ریمل ا، ب

 نیشو ریب یااورام سوالم مارا زین جانیه میمر بعد تنظ

 نیبواالتر یملو ا مارا رام( و اا77/55) ازیام  نیانگیم

 ( 17/73) بومند یناسازگار ازیام  نیانگیم

 انایووار بیتحل کیاز اس فامه از آزمون پارام ر قلب  

آن، از  یهوواارضشیپ  یووجهوو  رعا یریچنوودم غ

 ن،یآزمون لو جیاس فامه شد  بر اساس ن ا نیآزمون لو

نلوم  ماریوابس ه معن ریابعام م غ ی( براFسط  آماره )

 نیوا یخطوا انایومهنده آن بووم کوه وارنشان نیو ا

 و نلومنوود م فوواوت هووایآزمووومن نیمر بوو رهووایم غ

 باهم برابر بوم  هااناواری

و انحرا، اس اندارم سوه گوروه  نیانگیم 1جدوا مر  

 میو مو سولک تنظو  یحوزه صوفات شخصو جمر پن
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 شوووود هئووووسووووازگار و ناسووووازگار ارا جووووانیه
 

 های شخصی ی و تمظیم هیجا  در سه گروه بیمارا  مورد بررسی: میانگین نمراپ ویژگی1جدول 

 آماره توصیفی

 ابعاد مورد بررسی

 افراد سالم مبتال ریغبیماران  بیماران مبتال

 میانگین±انحراف معیار میانگین±انحراف معیار میانگین±انحراف معیار

 

 صفات 

 

 شخصیت

 13/99±34/4 34/22±64/6 13/26±92/1 گراییبرون

 22/93±31/1 93/29±92/2 22/23±61/1 ییگراوندر

 94/99±93/3 34/93±19/3 32/99±32/4 یزیآممردم

 26/99±66/1 26/99±93/1 32/92±14/3 وجدان بودن با

 49/23±32/4 34/23±96/4 22/23±24/3 یریپذانعطاف

 66/33±13/1 26/34±49/6 22/41±39/1 سازگار تنظیم هیجان

 44/32±29/93 46/39±12/1 36/69±29/1 ناسازگار

 

نشان  رهیچند م غ انایوار بیتحل جین ا 2جدوا  طلق

مطالعوه از نظور صوفات موورم هوایگوروه نیمام که ب

تفووواوت  جووانیه میتنظووو یهاو سوولک  یشخصوو

معنوا کوه  نی( به اP<111/1وجوم ماش  ) مارییمعن

با وجودان بوومن و  ،ییگرامرون ،ییگرامر ابعام برون

مر سوه  زگارسوازگار و ناسوا جانیه میتنظ هایسلک

تنهوا  Fکه نسول   گروه تفاوت وجوم ماش   از آنجا

تفاوت وجووم مارم  هانیانگیم نیکه ب کندیمشخص م

تفواوت مر  نیوکوه ا کنودیاموا مشوخص نمو ؟ریخ ای

 یشفه ضرور یلیمحاسله آزمون تعط نیبنابرا ؛کجاس 

 بوم 

 
  های تمظیم هیجا ری صتاپ شخصیت و سبک: ن ایم تح یل واریانس چمدم غی2جدول

 F P-Value مقدار مجذورات میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات ابعاد مورد بررسی

 

 های شخصیتویژگی

 339/3* 299/2 146/924 2 419/641 گراییبرون

 339/3* 244/24 929/9266 2 246/2392 رنجوریروان

 292/3 924/3 343/3 2 323/93 آمیزیمردم

 339/3* 161/1 941/912 2 211/136 باوجدان بودن

 612/3 969/3 641/1 2 219/93 پذیری انعطاف

 339/3* 392/1 631/434 2 299/131 راهبرد سازگار تنظیم هیجان

 332/3* 943/91 343/9196 2 323/9499 راهبرد ناسازگار

 

مر  رنجووریکه نمورات بعود روان نشان مام 3جدوا 

معنوامار ماشو ند  مر  یرابطه آمار گریکدیبا  وهسه گر

 گوریمر اارام سالم با هر مو گوروه م ،ییگرابعد برون

 ماریتفاوت معنو یول ؛شد دهیمار ممعنا یتفاوت آمار

معنا  نیمشاهده نشد به ا غیر مل امل ا و  مارانیب نیب

گراتور بورون گوریکه اارام سالم نسل  به مو گوروه م

گوروه ملو ا بوا مو  نیبومن، ب انجدبومند  مر بعد باو

 نیبو یولو ؛شد دهمی مارمعنا یتفاوت آمار گریگروه م

 یو ااورام سوالم تفواوت یآلورژ رمل ابهیغ ماریگروه ب

 یژگویاز و مواریمعنا که ااورام ب نیوجوم نداش  به ا

 یهابرخورمار بومند  مر سلک یباوجدان بومن باالتر

گروه مل ا به  نیب زیسازگار و ناسازگار ن جانیه میتنظ
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 یبه آلرژ رمبتالیغ مارانیمبتال و ب مارانیدر ب جانیه میتنظ هایسبک

وجوم  ماریمعن یتفاوت آمار گریبا مو گروه م یآلرژ

 یارواوت آموفوت روگیروه موومو گ نیب یوول ؛ماش 

 

 نشد  دهیم ماریمعنا

 

 
جا های تمظیم هی: ن ایم آزمو  شته برای تح یل واریانس چمد م غیری در سه گروه مورد مطالعه در صتاپ شخصیت و سبک3جدول  

 P-Value خطای استاندارد تفاوت میانگین هامقایسه در گروه ورد بررسیابعاد م

ت
صی

ت شخ
صفا

 

 
 
 

 نجوریرروان

 339/3 42/9 36/93* سالم مبتال

 333/3 42/9 12/4* غیر مبتال

 333/3 42/9 -12/4* مبتال مبتال ریغ

 339/3 42/9 22/3* سالم

 339/3 42/9 -22/3* مبتال ریغ سالم

 333/3 42/9 -36/93* مبتال

 
 

 گراییبرون

 339/3 23/9 -33/3* سالم مبتال

 423/3 23/9 -64/9 مبتال ریغ

 423/3 23/9 64/9 مبتال مبتال ریغ

 393/3 23/9 -96/9* سالم

 393/3 23/9 96/9* مبتال ریغ سالم

 339/3 23/9 33/3* مبتال

 

 

 باوجدان بودن 

 339/3 91/9 16/4* سالم مبتال

 339/3 91/9 16/4* مبتال ریغ

 339/3 91/9 -16/4* مبتال مبتال ریغ

 33/9 91/9 3 سالم

 33/9 91/9 3 مبتال ریغ سالم

 339/3 91/9 -16/4* مبتال

تنظیم هیجان
 

 

 راهبرد سازگار

 332/3 69/9 -12/3* سالم مبتال

 321/3 69/9 -92/4* مبتال ریغ

 321/3 69/9 92/4* مبتال مبتال غیر

 626/3 69/9 -43/9 سالم

 626/3 69/9 43/9 غیر مبتال سالم

 332/3 69/9 12/3* مبتال

 

 

 راهبرد ناسازگار 

 333/3 2 62/93* سالم مبتال

 333/3 2 63/1* غیر مبتال

 333/3 2 -63/1* مبتال غیر مبتال

 212/3 2 32/9 سالم

 212/3 2 -32/9 غیر مبتال سالم

 333/3 2 -62/93* مبتال

 10/1در سطح  ی*معنادار
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 یرگیجهیبحث و نت

و   یصوفات شخصو سوهیحاضر با هد، مطا مطالعه 

 غیور ملو امل ا و  مارانیمر ب جانیه میتنظ یهاسلک

پژوهش نشان  جیبا اارام سالم انجام شد  ن ا یبه آلرژ

سوه  نیانگیونموره م نیب ریمایمعن یمام  تفاوت آمار

 میتنظو هوایو سلک  یگروه از لحاظ صفات شخص

صفات  هایطهیمر ح کهیطوربه ؛وجوم ماش  جانیه

با وجدان بوومن  ،ییگرابرون ،نجوریرروان ی یشخص

سازگار و ناسازگار تفواوت  جانیه میتنظ یهاو سلک

اارام سالم نسل  به  هاطهیح یوجوم ماش  و مر تمام

مر  رنجوریماش ند  روان یباالتر ازیام  گریم مو گروه

از  شو ریب یمل ا بوه آلورژ ریغ مارانیمل ا و ب مارانیب

بوا وجودان بوومن و اسو فامه از  زانیسالم بوم  م راماا

ملو ا بوه  موارانیناسوازگار مر ب جانیه میراهلرم تنظ

شود   دهیوم شو ریب گورینسل  بوه مو گوروه م یآلرژ

و  یویگرامر صوف  بورون یرژبه آل انیمل ا نیهمچن

بوه مو   نسول یسازگار نمورات کم ور جانیه میتنظ

از لحواظ  وهسه گور نیبه مس  آورمند  ب گریگروه م

تفاوت  یرپذیو انعطا، یزآمیمرمم ی یشخص یژگیو

 مشاهده نشد  مارییمعن یآمار

مطالعووات  جین ووا  ،یخصووو  صووفات شخصوو مر  

Vidaček  ،و همکووارانLoerbroks ان و و همکووار

Barlow  پوژوهش  یهوااا وهیهمکاران همسوو بوا و

 انیومر مل ا رنجوریروان یبر نطش باال یحاضر ملن

 کوهیطوربوه ؛سوالم بووم  ینسل  به جمع یبه آلرژ

مر آن  یآلوورژ مووارانیمر ب ییرنجورخوووروان زانیووم

 نیبوم  همچنو ش رینسل  به اارام سالم ب زیمطالعات ن

از  ییکه سوط  بواال مهدیمطالعات نشان م نیا جین ا

 یمواریبا ب یمار و مثل معنا یرابطه آمار یرنجورروان

 یسوالبزرگمارم و ممکون اسو  ااورام را مر  یآلرژ

(  5،8،21) دیووونما یآلووورژ یموواریمسوو عد رشووود ب

بوه  غیور ملو او  املو  موارانیباال مر ب رنجوریروان

 نییتل توانیم نیرا چن یعام  ینسل  به جمع یآلرژ

معمووال  بوا مارا بوومن  یموارینموم که اارام مل ا به ب

 اریبسو روانوی اس رس برابر مر رنجورروان  یشخص

مواجهوه بوا  شیااوزا جهیو مر ن  باشندیم رپذیبیآس

 جهیکه مر ن  یو مشکات زندگی یزاتنش یدامهایرو

 یمچار اضطراب و ااسرمگ شومیم جامیا شانیماریب

خووم  نوبوهعائوم به نیوا نیبرابنوا ؛شووندیم ییباال

توداخب مر  نیو همچنو یمواریب دتریموجب بروز شد

باعث مرموان نواقص و توداوم و موزمن  یماریروند ب

 یاریکه مشوکات بسو گرممیمر آنان م یماریشدن ب

  کندیم جامیا ماریارم ب یبرا

نموره بوا  نیانگیومطالعه حاضر نشان مام م هایاا هی  

 طوربووه یموواریلوو ا بووه بوجوودان بووومن مر گووروه م

 جیبووم  ن وا شو ریب گرینسل  به مو گروه م یمعنامار

کوه  نودنشوان مام زیوو همکواران ن Bahmerپژوهش 

باال مر ااورام  یرپذی یولئبا وجدان بومن و مس زانیم

 شو ریب المسو  یونسل  به جمع یآلرژ یماریب یمارا

حاضور  جیمطالعوه بوا ن وا نیوا جی( کوه ن وا13اس  )

با وجدان بومن بوه  که نیارم  با توجه به ام یهمخوان

بوواال، خوووم  بیوونظووم و ترت ،یمهبوور سووازمان بیووتما

 ،یمارشو نیاع موام، خو  یوقابل ،یکارآمد ،یمهنظم

بوومن و تعموق اطواق  یمنططو شورا ،یبه پ شیگرا

 یمر بعد با وجودان زین یرژبه آل و اارام مل ا شومیم

دان بوومن و باوج نیکسب کرمند، همچن ینمره باالتر

بوارز  هواییژگویاز و یکیعنوان باال به شناسیفهیوظ

کوه  ندآییشمار مه ب یوسواس  یاارام مل ا به شخص

 یشخصو یمر زنودگ ییبواال  یحساسو زیاارام ن نیا

 یوسواس  یکه اارام باشخص و از آنجا مهندینشان م

شناس هس ند و همواره مر  یباوجدان و مسئول اریبس

 یروزمره نگرانو یمر زندگ یمور جزئو ا یزیمورم تم
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از  یریناپوذو انعطا، گرایویمارنود و کمواا یدیشد

اس ، معمووال   یوسواس  یاارام باشخص هاییژگیو

ناسازگارانه  هایوهیخوم را به ش هاییژگیاارام و نیا

و باوجودان بوومن  گرایویکماا نیبنابرا ؛کنندیابراز م

 یژگویکوه و آن یجواه معموا ب یها برخا، معنآن

 یلآسوی و خومشوکن معموال  باشد، هاآن یسازنده برا

(  با توجوه بوه 22) کنندیاس  که به خومشان وارم م

گراو  کوه نموره  جهین  نیچن توانیموارم ذکرشده م

 یمل ا به آلرژ مارانیباال مر عامب با وجدان بومن مر ب

  رسدمی به نظر یمنطط

بوم کوه  نیااز  یپژوهش حاضر حاک جین ا نیهمچن  

سوازگار مر  جوانیه میو تنظ ییگرانمره برون نیانگیم

 طوربوه غیر ملو امل ا و  مارانیاارام سالم نسل  به ب

 غیر ملو ابوم و گروه  گریاز مو گروه م ش ریمعنامار ب

نسل   یش ریب ییگرابرون نیانگینمره م زین یماریبه ب

مو پووژوهش  جیماشوو ند  ن ووا یرژبووه آلوو انیووبووه مل ا

Radosevic-Vidacek  و همکاران وLoerbroks  و

 جیهمسوو بوا ن وا یتوا حودوم نهیزم نیهمکاران مر ا

نطوش  نییو(  مر تل5،8پژوهش حاضر بووم ) هایاا هی

 مواریمر اارام سالم نسل  به ااورام ب ییگرابرون یباال

گورا بوا نمووم کوه ااورام بورون انیوب نیچنو تووانیم

 جانیه  ،یاعال  ،یقاطع  ،یمیچون صم هایییژگیو

و  جاناتینفا و ابراز هاع مامبه ،گراییگروه ،یخواه

اعاا بومه  اریاارام بس نی  اشوندیاحساسات شناخ ه م

را از خووم  یشوع ، انورژ ،یاز شام ییو سطو  باال

هس ند  با توجه بوه  نبیخوش یو اارام مهندینشان م

مر  گوراروناسو  کوه ااورام بو یمنططو هایژگیو نیا

 یاز راهلرمهوا زایدگیوتن عیو وقا دامهایه با رومواجه

و مر  نودیاسو فامه نما جوانیه میمثل  و سازگار تنظو

 اارام کم ر اس   نیمر ا یماریبه ب شیگرا جهین 

مطالعه حاضور  جین ا جانیه میتنظ ریارتلا  با م غ مر 

 جووانیه یشووناخ  میتنظوو یهانشووان مام کووه سوولک

نلوومه اسو  و  ریتوأثیبو یآلورژ یماریناسازگار مر ب

 هوایمر سولک یموارینمره گروه ملو ا بوه ب نیانگیم

نسل  بوه مو  یطور معنامارهناسازگار ب جانیه میتنظ

 نوهیحاضور مر زم مطالعه جهیباالتر بوم  ن  گریگروه م

 یمواریناسوازگار مر ب جوانیه میتنظو هاینطش سلک

و همکوواران،  Ghorbaniمطالعووات  جیبووا ن ووا یآلوورژ

Vazquez باشودیجهو  مواران همسو و همو همک 

و همکاران ضمن اشواره  Bahmer نی(  همچن23،22)

 یمواریب جوامیهم مر ا شناخ یعوامب روان که نیبه ا

کوه  کنندینطش مارند، اشاره م دیدو هم مر تش یآلرژ

 جوانیه میتنظو یهوااس رس، سولک  یریآموزش مد

 یرپوذیبیآسو تواننودیمو یجانیسازگارانه و هوش ه

 را کاهش مهند یآلرژ یماریبه ب اب او  یاخ شنروان

مر اارام  جانیه یشناخ  میتفاوت تنظ نیی(  مر تل13)

  یریاهم و مد ییاشاره نموم که توانا توانیمخ ل  م

 یمر زندگ  یمواط یاز اصوا اساس هاجانیه میو تنظ

 هوا،جوانیه میمر تنظو  یوو عودم مواط شومیم یتلط

 یماریبه ب ش ریب یان اب ااز جمله امک یمنف یامدهایپ

مطلووب   یریتواند به منلاا ماشو ه باشوند  مودیرا م

 یمهموجب قدرت سازمان گرانیخوم و م هایجانیه

ناراحو  کننوده  هوای یوااورام مر موقع یو سازگار

رشود  یجوانیه  یریمود ییکوه توانوا ی  ارمشومیم

آزام  یرونویو ب یمارم از هر گونه اجلار مرونو ایاا هی

ناسوازگار خووم  جانواتیاز بوروز ه توانودیو م اس 

اارام  یول ؛شوم یمارینمومه و کم ر مچار ب یریجلوگ

 ومخ جاناتیه  یریکم ر مر مد ییتوانا بیمله ب ماریب

 جانواتیه میناسوازگارانه مر تنظو یهااز سلک ش ریب

م مرکز  ینیمداخات بال نیبنابرا ؛کنندیخوم اس فامه م

کووه  یااوورام یبوورا یجووانیه میتنظوو هووایبوور مهووارت
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 دیومف کنندیناسازگارانه را اس فامه م یرا ار یالگوها

 خواهد بوم  

مر مسو رس  وهیمر پژوهش حاضر به ش یرگینمونه  

 ؛بووم یپوژوهش از نوو  مطالعوات مططعو نیوبوم و ا

گرا  کوه صوفات  جهین   یبا قاطع توانینم نیبنابرا

کوه بل ،شووندیم یباعث بروز آلرژ یخاص ی یشخص

موجب  یبه آلرژ اب ا دیاح ماا وجوم مارم که شا نیا

 یبوورا نیابنووابر ؛گوورممیموو ایژهیووصووفات و جووامیا

 ترقیو مق ش ریب هایانجام پژوهش ترقیمق یرگیجهین 

  یمحودوم ،یارهنگو نیبو یوی  رواابودییضرورت م

  نمونه پوژوهش حاضور ااورام باشدیپژوهش م گریم

 هیمر شهرس ان اروم یآلرژ یماریب به غیر مل امل ا و 

 ریآن به سوا یرپذیمیامکان مارم تعم نیبنابرا ؛اندبومه

 دیهمراه باشد و با هایی یبا محدوم ها یوماارام و ق

 یابزارهوا ن،ینمووم  همچنو  یورا رعا ا یجانب اح 

 دیوبا لوذا ؛بومنود یمهوپژوهش از نوو  خوومگزارش

رسد کوه یمح ا  بوم  به نظر م جین ا مینسل  به تعم

تور و بوا مر جواموع بزرگ یآتو هوایپژوهش یس یبا

 انجام شوم  یگریم یابزارها

 

 هاشنهادیپ

نسل  به  شناخ یروان یرپذیبیآس نهیمر زم پژوهش

اس  و به نظر  عینو و بد اریبس یآلرژ یماریبه ب اب ا

 ازیون نوهیزم نیومر ا یاریبس هایبه پژوهش رسد،یم

 هووایمر حوووزه انجووام پووژوهش نیبنووابرا ؛هسوو 

ضرورت مارم   سام ، یشناسروان رینظ یارش هنیب

حاضور بوه  ژوهشپو هوایاا وهیبا توجه بوه  نیهمچن

کووه بووه نطووش عوامووب  شووومیموو هیپزشووکان توصوو

و مر  نوودیتوجووه نما یمر بووروز آلوورژ یشووناخ روان

موضو  ارجا  به  یرپذیبیآس نهیصورت مشاهده زم

مرموان  ندیآد تا ارشناس را مورم توجه قرار مهنروان

 یاج ماع و یروان ،یس یبر مدا ز هیبا تک مارانیب نیا

 اثربخش واقع گرمم 

 

 یسپاسگزار 

ارشد مر رشو ه  ینامه کارشناسانیمطاله من ج از پا نیا

 شناسویو روان ی ویعلوم ترباز مانشکده  یشناسروان

 یبووووم  از تموووام زیوووتلر یمووودن دیمانشوووگاه شوووه

و  نیژوهش و از مسووئولپوو نیووکنندگان مر اشوورک 

 نیوکوه موا را مر انجوام ا هیاروم نایس کینیکارکنان کل

   شومیم کرو تش ریرساندند، تطد یاریپژوهش 

 

 منافع تضاد

 کننودگانشرک   نیپژوهش ب نیمر ا یمنااع تعارض

  نداش  وجوم پژوهش مر
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Abstract  

 
Background & Objectives: Allergy is one of the most common diseases that is rapidly 

increasing. Since this disease is a psychosomatic disease, to evaluate the factors affecting it, a 

combination of biological and psychological factors should be considered. The aim of this 

study was to compare the personality traits and emotion regulation styles in patients with and 

without allergy with healthy people. 

Methods: This descriptive-analytical cross-sectional study was conducted in the Allergy 

Clinic in Urmia city in 2017. In this study, 100 patients (50 patients with allergy, and 50 

patients without allergy) and 50 healthy people were selected through matching with the 

patient group using convenience sampling method. Data were collected using Personality 

Trait Questionnaire (PTQ) and Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ). Data 

were analyzed using multivariate analysis of variance, Levin and Scheffe test. 

Results: Neuroticism was more common in patients with and without allergy than those 

healthy people (P=0.001). Patients with allergy obtained lower scores of the extraversion trait 

and adaptive emotion regulation compared to the other two groups (P=0.001). There was no 

significant difference between the three groups in terms of agreeableness and openness to 

experience.   

Conclusion: It seems necessary to use psychological interventions in the training of emotion 

regulation skills and pay attention to the personality traits in these patients. 

 

 

Keywords: Allergy, Cognitive emotion regulation styles, Personality traits, patients, Allergy 

clinic 
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