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  هاي مقابله با استرس در بین زنان مبتال به سرطان سینه و زنان سالمو سبکمقایسه پنج عامل بزرگ شخصیت 
 26فاطمه امیري  25* دکتر حافظی کن کت 24مهرداد محمودي

 
mehrdad.mahmoodi832@ymail.com 

  چکیده:
ینه و زنان سالم است. جامعه مورد مطالعه شـامل کلیـه زنـان    هاي مقابله با استرس در بین زنان مبتال به سرطان سهدف از این پژوهش، مقایسه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک

زن  75باشـد. بـدین ترتیـب ابتـدا     که داراي پرونده پزشکی بودنـد، مـی   92هاي شهر کرمانشاه در سال سالم شهر کرمانشاه و زنان مبتال به سرطان سینه مراجعه کننده به بیمارستان
زن سـالم نیـز بـا توجـه بـه میـزان سـن،         75سال و داشـتن حـداقل میـزان تحصـیالت و همچنـین،       55تا  20بیماري در طیف سنی  ماه از 6مبتال به سرطان سینه با حداقل تشخیص 

 گیـري در دسـترس انتخـاب شـدند. ابزارهـاي     وضعیت تاهل، میزان تحصیالت، تعداد فرزند و میزان درآمد که شرایطی مشابه با گروه سرطانی داشتند بـا اسـتفاده از روش نمونـه   
هـاي پـژوهش بـا اسـتفاده از     ها اجرا شـد. داده هاي شخصیتی نئو و پرسش نامه مقابله با شرایط پر استرس اندلر و پارکر که بر روي آزمودنینامه ویژگیپژوهش شامل دو پرسش

)، مـورد تجزیـه و تحلیـل    a= 0.05) در سطح (M AN O VAهاي آمار استنباطی (تحلیل واریانس چند متغیره، هاي آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) روشروش
نژنـدي و بعـد دلپـذیر بـودن زنـان      هاي شخصیتی با زنان عادي تفاوت دارند به طوري کـه در بعـد روان  قرار گرفت. نتایج نشان داد که زنان مبتال به سرطان سینه از لحاظ ویژگی

اند، در حالی که در بعد انعطاف پذیري زنـان عـادي نمـرات بـاالتري نسـبت بـه زنـان داراي سـرطان سـینه          ت آوردهداراي سرطان سینه نمرات باالتري نسبت به زنان عادي بدس
لـه  اي با زنان عادي تفاوت دارند. نتایج حاکی از آن بود که زنان داراي سـرطان سـینه از روش مقاب  هاي مقابلهاند. همچنین زنان مبتال به سرطان سینه از لحاظ سبکبدست آورده

  کنند.  مسئله مدار به میزان کمتري نسبت به زنان عادي استفاده می
  ايهاي مقابلههاي شخصیتی، سبکسینه، ویژگی هاي کلیدي: سرطانواژه
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