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 رابطه ویژگیهاي شخصیتی با بهبودي و عود عالیم در زنان مبتال به سرطان پستان
68، مژگان لطفی67امینیمهدي   

 دکتري تخصصی روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

m.lotfi@sbmu.ac.ir  
  مقدمه:

ی بیمـاري، بسـیاري از بیمـاران درگیـر عـود      باشد.  علیرغم بهبود کلسرطان پستان یکی از شایعترین بیماریهاي زنان است. تقریبا یک سوم از سرطانها در زنان مربوط به سینه می
وهش تواند دالیل بسیاري داشته باشد. در دهه اخیر به رابطه میان ویژگیهاي شخصیتی و عود بیماریها توجه ویژه اي شده است. بنـابراین هـدف پـژ   باشند و این امر میبیماري می

  در زنان مبتال به سرطان پستان بود.   حاضر بررسی رابطه میان ویژگیهاي شخصیتی با بهبودي و عود عالیم 
  مواد و روشها:  
نفر دچار عود بیماري). آزمودنیها افـرادي بودنـد کـه بـه      48نفر بهبود یافته و 33سال قرار داشتند ( 27-68زن مبتال به سرطان پستان بود که در محدوده سنی  68آزمودنیها شامل 

سـوالی هگزاکـو را کـه شـامل شـش عامـل        100تحت درمـان قـرار گرفتـه بودنـد. آزمودنیهـا پرسشـنامه شخصـیتی        مطب خصوصی پزشکان مراجعه کرده و حداقل یک دوره 
تا پـنج نمـره    1با مقیاس لیکرت  شخصیتی صداقت، فروتنی، هیجان پذیري، برون گرایی، توافق ،وظیفه شناسی و باز بودن به تجربه بود را تکمیل کردند. نمره گذاري پرسشنامه

  .گذاري میشود
  ها:یافته

) بین عامل شخصیتی توافق و بـاز بـودن نسـبت بـه تجربـه بـا بهبـود عالیـم بـود و همبسـتگی کمـی میـان             r = .71 - .78, p<.01تحلیل داده ها نشان دهنده همبستگی مثبت (
). و بـین ایـن عامـل بـا عـود      r= -.81, p<.01ود داشـت( ). بین عامل هیجان پذیري و بهبود بیماري رابطه منفی وجr= .23- .30, p<.01بهبودي و عوامل دیگر دیده شد(

  همبستگی مثبت دیده شد.  
  گیري:بحث و نتیجه

ر پـیش بینـی عـود سـرطان     بطورکلی میتوان گفت که بین ویژگیهاي شخصیتی و عود سرطان پستان رابطه معناداري وجود دارد و بنظر میرسد عامل هیجان پذیري نقش مهمی د
  نین میتوان چنین گفت که عامل توافق و باز بودن به تجربه میتواند نقش مهمی در پیش بینی بهبودي داشته باشد.   پستان داشته باشد. همچ

 ویژگیهاي شخصیتی، سرطان پستان، عود عالیم   هاي کلیدي:واژه

 
The Relationship between Personality Traits, Improvement and Recurrence in women with Breast Cancer 
 Mehdi Amini69, PhD.,  Mozghan lotfi70٭, PhD. 
m.lotfi@sbmu.ac.ir 
Introduction: 
Breast cancer is a common disease in women. Approximately one third of cancers in women arise in the breast. 
Despite an overall improvement in disease, many breast cancer patients will still experience a recurrence of their 
disease. Many factors cause it. Relation between Personality Traits and disease recurrence is important issue in the 
recent decades. Thus, the goal of this study was to investigate the probable links between personality traits, 
improvement and recurrence of breast cancer. 
Methods: 
Participants were 78 women aged 27-68 with breast cancer (improved =33 and with recurrence =45), which recruit 
to private clinics in Tehran. Participants completed the HEXACO-Personality-Inventory (HEXACO-P-I) that contains 
100 items with 6 wide components of Honesty-Humility, Emotionality, Extraversion, Agreeableness, 
Conscientiousness, and Openness to experience. Likert scoring style is used in this questionnaire with a range of 
scores from 1 to 5. 
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Results: 
 The results indicated that positive correlations (r = .71 - .78, p<.01) between Agreeableness and Openness to 
experience with breast cancer improvement, and low correlation with other factors (r= .23- .30, p<.01). Emotionality 
had negative correlation with improvement (r= -.81, p<.01). 
 
Discussion: 
We found significant and meaningful relationships for personality traits and cancer recurrence. Emotionality 
appeared to be the most consistent predictor for recurrence. Also, Agreeableness and Openness to experience can 
play dramatic role in cancer improvement.  
 
Keyword: personality trait, breast cancer, recurrence. 
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