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 به مبتال زنان در شده ادراک استرس و فرهنگ از متاثر شخصیت های ویژگی بین رابطه بررسی

 پستان سرطان

 

  عبدی فاطمه کوشکی، شیرین احدی، حسن جمالی، بنی السادات شکوه

 تهران تحقیقات و علوم واحد آزاداسالمی دانشگاه

 

 چکیده

 ۲۲/۲۲ پستان سرطان ایران در .دهد قرارمی تاثیر تحت را مبتال زنان روانی شرایط که است جهان سراسر در سرطان ترین شایع پستان سرطان

 به مبتالیان دهدکه می نشان ها بررسی .است ایرانی زنان میان در سرطان ترین شایع و میدهد تشکیل را زنان های سرطان موارد از درصد

 در تحقیق و بررسی اهمیت موضوع این و هستند اروپایی کشورهای در یبیمار این به مبتالیان از تر جوان سال ده درایران پستان سرطان

 .سازد می روشن را فرهنگ تاثیر و مبتالیان روانی مشکالت زمینه

 درمان تحت تهران درمانی مراکز در که پستان سرطان به مبتال زنان از نفر ۲۰۲ برروی پژوهش این .است همبستگی نوع از تحقیق این روش

 .است بوده (pss-14) کوهن شده ادراک استرس پرسشنامه و (بزرگساالن ویژه) آیزنک پرسشنامه :شامل ابزار .است شده مانجا اند بوده

 تأثیر و شده ادراک براسترس برونگرایی تأثیر بنابراین بوده، برونگرایی و رنجورخویی روان سازه دو شامل خود شخصیتی های ویژگی اینکه به نظر

 آماره عنوان به تی آزمون مقدار و استانداردشده β میزان به توجه با .است گرفته قرار آزمون مورد شده ادراک ترسبراس رنجورخویی روان

 معنادار و مثبت صورت به استرس بر رنجورخویی روان و معنادار و معکوس صورت به استرس بر گرایی برون که است شده استنباط معناداری

 .دارد تاثیر

 داشتند باالتری خویی رنجور روان که آنهایی و اند کرده می ادراک را کمتری استرس اند بوده برونگراتر شان فرهنگ به جهتو با که مبتالیانی

 .اند کرده می ادراک را بیشتری استرس
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Abstract 

Breast cancer is the most common malignancy in women worldwide, affecting the mental condition of 

these women. In Iran,  breast cancer constitutes for %26.22 of total malignancy of women and is the most 

common type of cancer in this country. Studies have shown that women with breast cancer in Iran are ten 

years younger than Europeans individuals, which highlights the increasing importance of evaluation of 

mental problems in these patients. 
 staeitap ahi morf pitieais ,etteio toitpa heah staeitap ۲۰۲ rt ertsueais htp fiahrs erooittaerttt shep

.nott ,sihott rm tphrpseat ta aoitais Study tools were Eysenk personality questionnaire (EPQ-R) and 

Kohen questionnaire (PSS-14). 
Given the fact that personality properties include two substructures of neurosis and extraversion, the ef-

fect of extraversion and neurosis on perceived stress was assessed. With regards to the standardized 

amount of β and results of t-test, it was demonstrated that extraversion had a diverse and significant effect 

on perceived stress, whereas neurosis had a positive and significant impact on the mentioned variable. 
According to the results of this research, culturally extroverted patients had lower stress levels, whereas 

patients with more neurosis experienced higher levels of stress. 
Keywords: Personality Properties, Perceived Stress, Breast Cancer, Culture 
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 مقدمه

 به مبتال زنان در شده ادراک استرس با شخصیت های ویژگی میان است،ارتباط برآن پاسخی یافتن پی در پژوهش این آنچه 

 مستعدداشتن باال خویی رنجور روان با افراد .کنند می تایید را رابطه این وجود بسیاری های پژوهش .است پستان سرطان

 هیجان تجربه به بیشتری تمایل و دارند هایشان تکانه کنترل برای پایینی توانایی و هستند منطقی غیر افکار و شناختی درماندگی

 موقعیت در فرد شود می باعث بودن حساس و وابستگی اضطراب، ، ترس یعنی پذیری، هیجان باالدر نمرات داشتن .دارند منفی

 را زا تنش رویداد و باشد نداشته استرس برابر در باالیی مقاومت و نفس به اعتماد باشد، نگرانی و اضطراب مستعد زا، استرس های

 می تاثیر هیجانات تجربه و استرس ادراک بر شخصیت.بگیرد نظر در چالش یک صورت به را آن نتواند و کند ادراک منفی صورت به

 امامی، ،ازامانی ؛۹۹۲  گری ،مک۲اکوست) گذارد می اثر استرس با مقابله راهبردهای بر مستقیم غیر بطور طریق این از و گذارد

 از.گذارد می تاثیر استرس ادراک بر شخصیت که است هماهنگ (۲۰۰۲) ۲فلچبارت و  المیت- کانور فرضیه با یافته این که ( ۹  

 ، ۲۰۰ ،۰ لوکاس و ۹ایشی ، دینر ،  ۲,۲۰لی یانگ) است آنان فرهنگ از ثرمتا بسیار افراد شخصیتی های ویژگی که انجایی

 افراد که استرسی میزان بر مسقیم غیر صورت به تواند می فرهنگ پس (۹۹۲  ،   هالی ،۲۰۰۰ ،۲ ،کالیگیوری ۲۰۰ ،  تریاندیس

 به تقریبا تنی روان های بیماری از بسیاری با استرس میان رابطه طرفی از .باشد موثر کنند می ادراک زا تنش های موقعیت در

 .است رسیده اثبات

 مقابله در شده ادراک استرس نمره که کرد گزارش پستان سرطان به مبتال زنان روی ای مطالعه در (۲ ۲۰) همکاران و   کانگ

 دو در محور مشکل بااسترس مقابله نمره ولی بوده باالتر مبتال زنان در روانی استرس های پاسخ و کورتیزول سطح محور، هیجان

 .است نداشته تفاوتی گروه

 زندگی سبک و شده ادراک استرس های شاخص پستان سرطان به مبتال زنان روی پژوهش در نیز  (  ۲۰) همکاران و   وانگ لی

 کمتر فعالیت اد،زی ماهی و گوشت شده، سرخ غذاهای سیگار، الکل، باالی مصرف که بود آن از حاکی نتایج که کردند مقایسه راباهم

 به را پستان سرطان به ابتال شانس زیاد استرس اضافه به روز در لیتر میلی ۰۰  از کمتر سبز چای و هفته در کالری کیلو ۰۰۰  از

)کرین و۲  کورتیس ،۲ گروارک.برد می باال معناداری صورت
 استرس: متغیر چهار پستان، سرطان به مبتال زنان بررسی با (  ۲۰)  

 پیش ترین قوی کلی استرس که بود آن از حاکی نتایج.دادند قرار ارزیابی مورد را اجتماعی حمایت و بینی خوش آمدن، کنار کلی،

 ترتیب به پایین مدار مسئله مقابله و باال مدار هیجان مقابله ، پایین وجود ابراز.است بوده بیماران در مدار هیجان مقابله کننده بینی

 از.( ۹۲   ترخان،) دارد کننده تعیین و اساسی نقش سینه سرطان به ابتال خطر معرض در زنان شده ادراک استرس میزان در
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 مورد سرطانی بیماران در را است استرس ادراک پیامدهای از نوعی به راکه اضطراب و افسردگی میزان زیادی های پژوهش طرفی

 که اند آورده خود پژوهش نتایج در کردکه اشاره  (۰۹۲۰)همکاران و۹  آستن پژوهش به توان می جمله انداز داده قرار سنجش

 و روانرنجورخویی شده انجام های بررسی طی. دهند می بروز را افسردگی های نشانه درمان اول سال در مبتال زنان از نیمی حدود

 در را روانی درماندگی شیوع ( ۲۰۰)همکاران و۲۰ زابورا .دارند مهمی نقش افسردگی های نشانه بینی پیش در( دلپذیری)سازگاری

 میزان باالترین مثال است متفاوت سرطان مختلف انواع در مقدار این. کردند گزارش ٪   را سرطان انواع به مبتالیان ی نمونه کل

 دادند نشان (    ) مصطفوی و رنجبر. است شده گیری اندازه ٪۲۹.۲ زنان به مربوط های سرطان در و ٪ .   ریه سرطان در

. داشتند اضطراب آنها درصد ۹. ۲ و بودند افسردگی دچار پستان سرطان به مبتالیان درصد  .۹ شان بررسی مورد نمونه در که

 و اکبری فر، جمشیدی ،(۹۲  ) همکاران و احمدی حاجی ،(۹۲  ) حاتمی و مرادی مهدیه، (۲۰۰۹)  ۲زنان پژوهش

 و  ۲کیزر ،(  ۲۰) مفید و کاشانی سرافرازمهر، ،(  ۲۰) احدی و رضایی مصافی، ،(  ۲۰) همکاران و ۲۲راترز ،(۹۲  )نفیس

 پرداخته زنان از گروه این در شده ادراک استرس و افسردگی ، اضطراب مانند استرس با مرتبط روانی مشکالت به (  ۲۰) همکاران

 .اند دانسته موثر مبتالیان درمان و بروز در را مشکالت این و اند

 به پژوهش این نهایی هدف آنچه پس. دارد ای کننده تعیین نقش پستان سرطان به مبتال زنان در استرس گفت توان می پس

 به پستان سرطان به مبتال زنان در شده ادراک استرس و شخصیت های ویژگی میان رابطه یافتن پی در که است این آید می شمار

 مانند تنی روان های بیماری به ابتال گذاردو می تاثیر فرد شخصیتی های ویژگی بر که فرهنگ میان رابطه به مستقیم غیر صورت

 .برد پی ،باشد استرس از تواندناشی می که پستان سرطان

 دنبال به و کرده مقایسه عادی، افراد جامعه با را پستان سرطان به مبتالیان شخصیتی صفات آنها در که دارد وجود کمی تحقیقات 

 که است داده نشان شخصیت زمینه در تحقیقات اخیرا.باشد صفات این نسبی پایداری آن دلیل شاید که ،باشند آنها میان ها تفاوت

 زندگی دیگر وجوه با که است صفتی خویی روانرجور.باشد سرطان به ابتال مانند زا استرس حوادث از ناشی تواند می ها ویژگی این

 و ۲ تورال (.۲۰۰۹ همکاران، و ۲ ادستن) افسردگی و پایین گیزند کیفیت خستگی، :مانند است مرتبط پستان سرطان از بازماندگان
 آن نتیجه که کردند مطالعه شخصیتی ویژگی ۰  روی دادند انجام سرطانی بیماران روی که پژوهشی در (  ۲۰)همکاران و ۲

 و برونگرایی ،(بودن مهربان و باز) گشودگی و تندداش باالتری پذیری مسیولت و پذیری اصالح سرطانی بیماران :اینکه از بود عبارت

 .بود متوسط حد در آنها استواری

 و منفی پذیری هیجان: شاخه زیر دو با شخصیت D تیپ پرسشنامه اعتباریابی هدف با  (۲ ۲۰)همکاران و ۲۲بتسل پژوهش در

 پستان، سرطان به مبتال بیماران دیگری و قلب کرونری عروق حاد سندرم به مبتالیان یکی بیماران از گروه دو در اجتماعی بازداری

 از  مدهٓبراD  شخصیتی تیپ. بود باالتر قلبی بیماری به مبتالیان با مقایسه در سرطان به مبتالیان در D نوع شخصیتی تیپ شیوع

 افراد. میشود مشخص منفی هیجانات بیان به تمایل با منفی عاطفه اساس این بر .تاس بوده ( ۲۰۰)همکاران و ۲۲دنولت دیدگاه

 و هاشمی از ۲۰۰ دنولت،) دارند موقعیت از صرفنظر اوقات، همه در منفی عاطفه تجارب به تمایل بیشتر باال، منفی عاطفه دارای

 مشخص اجتماعی تعامالت در رفتاری و هیجانی تجربیات بازداری به پایدار تمایل با اجتماعی بازداری همچنین.(۹۲  نیا، پیمان

 تصریح و ابراز عدم)بیانگری خود حد از بیش کنترل طریق از که دارند تمایل بیشتر باال اجتماعی بازداری دارای افراد. شود می
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 (۹۲  نیا، پیمان و هاشمی از ،۲۰۰۲ همکاران، و  ۲دواک) کنند جلوگیری دیگران منفی های نشواک از خود خصوصیات و عقاید

  D  شخصیتی تیپ ، دادند نشان قلبی کرونر بیماری به مبتال افراد در پیگیر مطالعه سال ۰  تا ۲ با همکاران و دواک پژوهش در

 وار افسرده عاطفه و حیاتی خستگی عالئم سرطان، مثل قلبی غیر و قلبی حوادث معنادار کننده بینی پیش, دیگر عوامل از مستقل

 پیش: استرس و شخصیت سرطان،" عنوان با پژوهشی در ( ۹۹ ) ،آیزنک۲۹دنولت از قبل البته (۹۲  نیا، پیمان و یهاشم) است

 تیپ نسبت به و است بیشتر آنها در سرطان به ابتال استعداد افراد این کندکه می معرفی را شخصیتی c تیپ ،"پیشگیری و بینی

 دارند تمایل افراد a نوع در. شوند می تقسیم bو a دسته دو به cتیپ معموالً.میرند می سرطان اثر در سریعتر شخصیتی دیگر های

 و ناامیدی احساس ایجاد که  b نوع و دهند می نشان خود از آرام ظاهری و کنند سرکوب را خشم و اضطراب مانند هیجاناتشان که

 چه کنند می حمایت c شخصیت نوع ارائه نای از جدید مطالعات. است مشکل ایشان بر استرس با مقابله نهایتاً و کسی بی

 کرده پیگیری را بیماران از بعد سال    تا که آنهایی چه و اند کرده مقایسه دیگر افرادی با را سرطان به مبتال افراد که مطالعاتی

 .اند

 ندارد وجود تفاوتی عادی ادافر و سرطان به مبتالیان میان خویی روانرجور و برونگرایی شاخص در که اند داده نشان قبلی مطالعات

 باال از محققان بعضی تحقیقات این ادامه در. داشتند باالتری نمره بزرگ روده سرطان به مبتالیان گرایی روانپریش شاخص در ولی

 توان می مشکل مقطعی های پژوهش با (  ۲۰ تورس،) اند داده خبر پستان سرطان به مبتالیان در گرایی روانپریش شاخص بودن

 نوع و سرطان درجه مانند دیگری های فاکتور است ممکن. است سرطان به ابتال تجربه از ناشی های ویژگی این که کرد تثاب

 شخصیتی، بی محوری، خود سردی، پرخاشگری،: مانند است شخصیت در مختلفی وجوه شامل گرایی روانپریش.باشند موثر درمان

 صفات این از یک کدام که این مورد در اطالعاتی هیچ اما. سختی یا خشکی و پایین، همدلی بودن، اجتماعی ضد تکانشگری،

 (  ۲۰ تورس،) ندارد وجود است، موثر پستان سرطان به مبتالیان در شخصیتی

 ۰ جاکال پژوهش به فتند نیا آن از ناشی مرگ و سرطان به ابتال ریسک با صیتیشخ های ویژگی میان ارتباطی که هایی پژوهش از

 میتوان اند، پرداخته آن از ناشی مرگ همینطور و سرطان به ابتال ریسک با شخصیت های ویژگی ارتباط به که (  ۲۰) همکاران و

 مورد شخصیتی ویژگی   اند، شده مبتال رطانس به آنها از تن ۲  ۲که شده انجام نفر    ۲  روی که پژوهش این در.کرد اشاره

 .است بوده تجارب به گشودگی و بودن باوجدان ،(سازگاری)دلپذیری روانرنجورخویی، برونگرایی، :شامل که گرفتند قرار بررسی

 اییابتد مراحل پیشرفت در است ممکن که شخصیتی عوامل برروی مطالعه در و طولی پژوهش یک در (۹۹۲ ) همکاران و   بلیکر

 فقدان مانند)بودن احساسی ضد گرایی، عقل افسردگی، خشم، اضطراب، :مانند شخصیتی عوامل برروی باشند موثر پستان سرطان

 مورد احساسات، کنترل و ابراز و اجتماعی حمایت خوشبینی، باال، درک ،(خود احساسات به اعتماد نبود یا و احساسی های رفتار

 .گرفت قرار بررسی

 اعضای از یکی ابتالی: است موثر پستان سرطان به ابتال در معناداری صورت به عامل سه که است آمده پژوهش این نتایج در

 میان ضعیفی ارتباط البته.بودن احساسی ضد متغیر باالدر نمره و سالگی ۰  از قبل تا نداشتن بچه سرطان، به شخص خانواده

 شخصیتی های ویژگی که این بر مبنی شواهدی ضعیف، ارتباط این جز به و است شده مشاهده سرطان پیشرفت با اخیر متغیر

 به مبتال زنان مطالعه نیزدر (  ۲۰ ا،ناکای) است نیامده دست به باشند، داشته تفاوتی سالم، گروه زنان با سرطان به مبتال زنان میان

 آندوکرین غدد عملکرد و ایمنی سیستم بر احتماال که را افسردگی و شخصیت هایویژگی مانند روانشناختی عوامل پستان سرطان

 .است نیافته فرضیه این تایید بر مبنی شواهدی هیچ و داده قرار بررسی مورد را هستند موثر
 

                                                 
 
28

Douac 

 
29

Eisenc 
30
 Jacla 

31
 Bliker 
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 روش

 تهران درمانی مراکز در که پستان سرطان به مبتال زنان از نفر ۲۰۲ برروی پژوهش این .است همبستگی نوع از تحقیق این روش 

-spp)کوهن شده ادراک استرس پرسشنامه و (بزرگساالن ویژه)آیزنک پرسشنامه : ابزارشامل.است شده انجام اند بوده درمان تحت

 .است بوده (  

 

 (روایی) اعتبار

 از سازه اعتبار بررسی منظور به محتوایی اعتبار رعایت از اطمینان و مجدد مطالعه از پس ها پرسشنامه اعتبار بررسی منظور به

 نتایج ادامه در که شودمی سپرده آزمون بوته به سازه هر گیریاندازه مدل شیوه این در. شد استفاده تأییدی عامل تحلیل تکنیک

 .است شده ارائه( گیری اندازه مدل) تأییدی عامل تحلیل آزمون پارامترهای همراه به ۲ برازش هایشاخص قالب در آنها به مربوط
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  
 و است قبولی قابل نسبت3  و2 بین آزادی درجه به خی مجذور نسبت کالین عقیده بر بنا)χ2.df:( آزادی درجه به خی مجذور نسبت شاخص . 

 آزادی درجه به کای مجذور نسبت ولی ؛:1382 (207 مینایی، و صدرالسادات ترجمه.کالین) است بهتر مدل برازندگی باشد، کوچکتر نسبت این هرچه

 دهد می افزایش داد، نسبت مدل بودن غلط به را آن بتوان که آنچه از بیش را دو خی کمیت بزرگ نمونه و است وابسته نمونه حجم به بسیار

 .(422ص.1384.هومن)

 ریشة تقریب شاخص، این RMSEA( Approximation of Error Square Mean Root:( خطا مجذورات میانگین ریشة تقریب شاخص

 باشند08.0  تا05.0  آنها RMSEA که مدلهایی. است کمتر یا05.0  برابر ببسیارخو های مدل برای شاخص این. باشد می خطا مجذورات میانگین

 فیدل و تاباچنیک را برازش این میزان البته:1997 (243  مارویاما، ؛:1384 42 هومن،) دارند ضعیفی برازش باشد10.0  اگرتا و دارند مناسبی برازش

 . دانستهاند مناسبی برازش(2001) 

 از مشترک گونه به را ها کوواریانس و ها واریانس نسبی مقدارGFI(  index fit of Goodness(  برازش نیکویی شاخصAGFI: و GFI های شاخص

 شده تعدیل برازش نیکویی شاخص. باشد90.0 از بزرگتر یا برابر باید GFI مقدار. باشد می یک و صفر بین GFI تغییرات دامنه. کند می ارزیابی مدل طریق

 )AGFI( Index Fit of ssGoodne Adjustedشاخص یافته تعدیل مقدار همان یا GFI کاربرد با معادل مشخصه این. باشد می آزادی درجه برای 

 و GFI های شاخص. باشد می یک و صفر بین نیز شاخص این مقدار. است- GFI(  ) مخرج و صورت در مجذورات مجموع جای به مجذورات میانگین

AGFI ندارد نمونه حجم به بستگی اند کرده پیشنهاد( ۹ ۹ ) ومسورب و جارزکاگ که را. 

شاخص برای90.0  از باالتر مقادیر که معتقدند(1993)  کادک و براونیCFI: شاخص و)NNFI(  لویز – تاکر شاخص ،NFI بونت- بنتلر شاخص

 مدل خوب برازش از حاکی CFIشاخص و)NNFI(  برازش نشده نرم شاخص یا لویز-  تاکر شاخص و NFI برازش شده نرم شاخص یا بونت-بنتلر های

 . است
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 (بزرگساالن ویژه) آیزنک شخصیتی آزمون

 

 آیزنک شخصیتی آزمون-CFA( تأییدی عاملی تحلیل) گیریاندازه مدل برازش های شاخص. ۱ جدول

p .df۲ ۲ برازش های شاخص
 

(RMSEA) (NFI) (NNFI

) 

(CFI

) 

(GFI) (AGFI) 

 ۲ ۲۲,   ۰,۰۰۰   ,۹  ۰,۰۲۹ ۰,۹۰ ۰,   ۰,۹۲ ۰,۹۰ ۰,   

 

 هایداده مطلوب برازش از نشان که اندشده گزارش مطلوب حد در برازش هایشاخص تمامی که است آن از حاکی باال جدول نتایج

می مسیر ضرایب از هرکدام معناداری بررسی به که t آماره همچنین و شده استاندارد مسیر ضرایب ادامه در. دارد را مدل با تجربی

 .است شده ارائه پردازد

 

 

 آیزنک شخصیتی آزمون (تأییدی عامل تحلیل) گیریاندازه مدل پارامترهای. ۲ جدول

                  

                عامل
               پارامتر

 گویه

β استاندارد 

 شده

 چند همبستگی مجذور  *t آماره

 گانه

 II6  0.19 2.28 0.04 سنج دروغ

 II12   0.39 4.83 0.15 

 I18   0.23 2.71 0.05 

 II24   0.38 4.65 0.14 

 II30   0.40 4.96 0.16 

 II36   0.58 7.34 0.33 

 II42   0.44 5.48 0.20 

 II48   0.45 5.63 0.21 

 II54   0.37 4.58 0.14 

 II1   0.17 2.18 0.03 گرایی برون

 II3   0.34 4.48 0.12 

 II5   0.36- 4.78- 0.13 

 II8   0.61- 8.68- 0.37 

 II13   0.59- 8.38- 0.35 

 II15   0.27 3.48 0.07 
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                عامل
               پارامتر

 گویه

β استاندارد 

 شده

 چند همبستگی مجذور  *t آماره

 گانه

 II17   0.35 4.61 0.12 

 II20   0.16 2.11 0.03 

 II22   0.22- 2.90- 0.05 

 II25   0.47 6.34 0.22 

 II27   0.39 5.24 0.15 

 II29   0.50 6.85 0.25 

 II32   0.28 3.70 0.08 

 II34   0.19- 2.49- 0.04 

 II37   0.29 3.75 0.08 

 II41   0.22- 2.88- 0.05 

 II49   0.51 7.04 0.26 

 II51   0.37 4.96 0.14 

 II53   0.42 5.69 0.18 

 II56   0.23 2.93 0.05 

 II2   0.48 6.93 0.23 رنجورخویی روان

 II4   0.61 9.21 0.37 

 II7   0.46 6.58 0.21 

 II9   0.46 6.66 0.22 

 II11   0.38 5.35 0.15 

 II14   0.64 9.81 0.41 

 II16   0.49 7.14 0.24 

 II19   0.41 5.76 0.17 

 II21   0.49 7.08 0.24 

 II23   0.55 8.18 0.31 

 II26   0.57 8.45 0.33 

 II28   0.39 5.48 0.15 

 II31   0.53 7.67 0.28 

 II33   0.38 5.31 0.14 
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                عامل
               پارامتر

 گویه

β استاندارد 

 شده

 چند همبستگی مجذور  *t آماره

 گانه

 II35   0.54 7.92 0.29 

 II38   0.59 8.78 0.35 

 II40   0.59 8.74 0.34 

 II43   0.56 8.34 0.32 

 II45   0.39 5.55 0.16 

 II47   0.66 10.07 0.43 

 II50   0.37 5.12 0.13 

 II52   0.50 7.19 0.25 

 II55   0.17 2.38 0.03 

 II57   0.43 6.04 0.18 

 
*
 P < 0.01 

 در. شد گذاشته کنار تحلیل از نداشت گیریاندازه مدل در معنادری مسیر ضریب اینکه علت به گویه4  است توضیح به الزم

 .است شده ارائه تی آماره و مسیر ضرایب به مربوط هایشکل ادامه
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 آیزنک شخصیتی آزمون گیری دازهان مدل شده استاندارد ضرایب .۱شکل
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 آیزنک شخصیتی آزمون گیری اندازه مدل ضرایب ریمعنادا بررسی منظور به t آماره مقادیر .۲شکل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 12 

 شده  ادراک استرس پرسشنامه

 شدهادراک استرس-CFA (تأییدی عاملی تحلیل) گیریاندازه مدل برازش های شاخص. ۳جدول

p .df۲ ۲ برازش های شاخص
 

(RMSEA) (NFI) (NNFI) (CFI) (GFI) (AGFI) 

   ,۰  ۰,۹  ۰,۹ ۰,۹۲ ۰,۹۲  ۰,۰۲ ۲ ,۲  ۰,۰۰۰  ۹,   اولیه مدل

 

 

 هایداده مطلوب برازش از نشان که اندشده گزارش مطلوب حد در برازش هایشاخص تمامی که است آن از حاکی باال جدول نتایج

می مسیر ضرایب از هرکدام معناداری بررسی به که t آماره همچنین و شده استاندارد مسیر ضرایب ادامه در. دارد را مدل با تجربی

 .است شده ارائه پردازد،

 شدهادراک استرس پرسشنامه(تأییدی عامل تحلیل) گیریاندازه مدل پارامترهای. ۴ جدول

 

 عامل
               پارامتر

 گویه

β استاندارد 

 شده
 *t آماره

 همبستگی مجذور

 گانه چند

 S1 0.56 8.29 0.31 شده  ادراک استرس

 S2 0.70 10.91 0.49 

 S3 0.56 8.26 0.31 

 SS4 0.73 11.55 0.53 

 SS5 0.73 11.61 0.53 

 SS6 0.76 12.26 0.58 

 SS7 0.74 11.83 0.55 

 S8 0.62 9.22 0.38 

 SS10 0.80 13.29 0.64 

 SS13 0.55 7.99 0.30 

 S14 0.58 8.70 0.34 

 

 
0.01 < P 

* 
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 برازش تا شد گذاشته کنار گیریاندازه مدل از هاگویه دیگر با زیاد بسیار همپراشی داشتن علت به گویه3  است توضیح به الزم

 .است شده ارائه تی آماره و مسیر ضرایب به مربوط هایشکل ادامه در. شود ایجاد تریمناسب

 

 
 

 

 

  شدهادراک استرس گیریاندازه مدل شده استاندارد ضرایب. ۳شکل                                                  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 14 

 

 

 شده ادراک استرس گیریاندازه مدل ضرایب معناداری بررسی منظور به t آماره مقادیر. ۴شکل

 

 

 ها یافته

 (پایایی)اعتمادپذیری

. است شده محاسبه کرونباخ آلفای از استفاده با و هاداده درونی همگونی روش از حاضر پژوهش عوامل( پایایی) اعتمادپذیری میزان

 شیوه به اعتبارپذیری مقادیر مقدماتی مطالعه در لذا است بوده سینه سرطان به مبتال زنان پژوهش مورد نمونه اینکه به نظر با

 ۰  آنها تعداد و( عادی نمونه) نبودند سینه سرطان به مبتال که زنانی روی بر کرونباخ آلفای از استفاده با و هاداده درونی همگونی

 ارائه سرطان به مبتال و عادی نمونه دو هر برای هاپرسشنامه کل و عامل هر به منتسب مقادیر که شد محاسبه نیز بودند، آزمودنی

 .است شده
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 پرسشنامه هر برای مبتالیان و عادی نمونه برای کرونباخ آلفای مقادیر.۵ جدول

 

  

 

 

 

 

 برای جز به اندشده گزارش مطلوب بسیار و مطلوب سطح در پرسشنامه دو هر برای تقریبا کرونباخ آلفای برای شده گزارش مقادیر

 شده گرفته نظر در عوامل آن سنجش برای که گرددبرمی کمی سؤاالت تعداد به آنها پایین مقادیر که هامقیاس خرده از تعدادی

 .هستند قبول قابل خود شده محاسبه مقدار اگرچه

 پژوهش متغیرهای توصیفی هایویژگی

 از مرکز به گرایش هایشاخص شامل که پژوهش متغیرهای و هاسازه اصلی هایویژگی برخی استنباطی هایتحلیل ارائه از قبل

 .است شده ارائه( معیار) استاندارد انحراف و واریانس جمله از پراکندگی هایشاخص و میانه و میانگین جمله

پژوهش متغیرهای توصیفی هایویژگی: ۶ جدول

 کرونباخ آلفای عامل کرونباخ آلفای پرسشنامه

 مبتال عادی  مبتال عادی 

 ۲۰۲,۰ ۰,۰   سنج دروغ   آیزنک

 ۰,  ۲ ۰, ۲۰ گرایی برون   

 ۰,    ۰,۰ ۲ رنجورخویی روان   

    ۰,  ۹ ۰, ۰  شده  ادراک سترسا

 بیشینه کمینه کشیدگی کجی واریانس معیار انحراف نما میانه میانگین 

 9 0 0.53 0.56 3.05 1.75 3 3 3.59 گویی دروغ

 22 3 0.25- 0.31- 11.95 3.46 14 14 13.76 گرایی برون

 24 1 0.85- 0.12- 34.02 5.83 15 13 12.78 رنجوری روان

 52 3 0.34 0.56 69.90 8.36 17 23 23.64 شده  ادراک استرس
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 .دارد وجود رابطه پستان سرطان به مبتال زنان در شده ادراک استرس با شخصیتی هایویژگی بین:  فرضیه آزمون

 

 شده ادراک استرس بر رنجورخوییروان و برونگرایی مستقیم اثر معناداری و ضرایب. ۷جدول

 * t آماره استانداردشده β اثر نوع مالک متغیر بین پیش متغیر

 3.50- 0.17- (کل) مستقیم استرس گرایی برون

 13.08 0.66 (کل) مستقیم استرس رنجورخویی روان

 
p<0.01 

می تأیید فرضیه زیر دو هر که کرد استنباط توانمی معناداری آماره عنوان به تی آزمون مقدار و استانداردشده β میزان به توجه با

 معنادار و مثبت استرس بر رنجورخوییروان تأثیر و معنادار و معکوس صورت به استرس بر گراییبرون تأثیر دیگر، بیان به. شوند

 .شودمی تأیید مذکور فرضیه دو هر لذا و است شده گزارش

 گیری نتیجه و بحث

 که آنانی یعنی کردند می ادراک را کمتری استرس بودند تر برونگرا که پستانی سرطان به مبتال زنان پژوهش این نتایج اساس بر

 را کمتری مثبت هیجانات و درونگراترند سرطان به مبتال زنان چون سویی از.داشتند بیشتری استرس داشتند، باالتری درونگرایی

 با رسد می نظر به. هستند تر منفعل و داده بروز کمتر را خود مثبت احساسات دارند بودن شاد به تمایل کمتر و میکنند تجربه

 و کرده عمل تر  ضعیف استرس با رویارویی در افراد این ایمنی سیستم یمنی،ا سیستم کارکرد و هیجانات و عواطف رابطه به توجه

 تاثیر گرفت قرار بررسی مورد که دیگری شخصیتی ویژگی (.۹۰   همکاران، و حمزه) سازد می پذیر سیبٓا بیماری برابر در را نهآا

 نمره خویی روانرجور شخصیتی ویژگی در که افرادی نییع بود معنادار و مثبت تاثیر نتایج به بنا که بود استرس بر خویی روانرجور

 های پژوهش در سرطان مانند تنی روان های بیماری به ابتال و استرس میان رابطه. دارند بیشتری استرس گیرند می باالتری

 مرادی مهدیه، ،(۲۰۰۹)   زنان پژوهش :کرد اشاره زیر های پژوهش به توان می جمله از. است شده بیان معناداری گونه به زیادی

 ،(  ۲۰) همکاران و   راترز ،(۹۲  ) نفیسی و اکبری فر، جمشیدی ،(۹۲  ) همکاران و احمدی حاجی ،(۹۲  ) حاتمی و

 ،(۲ ۲۰) همکاران و۲  ،کانگ (  ۲۰) همکاران و   کیزر ،(  ۲۰) مفید و کاشانی سرافرازمهر، ،(  ۲۰) احدی و رضایی مصافی،

 مصطفوی و رنجبر ،(۲۰۰۹) همکاران و   آستن، )  ۲۰) ۰ کرین و۹  کورتیس ،  گروارک ،(  ۰۲۰ همکاران و۲  وانگ لی

(SWB)ذهنی بهزیستی تاثیر تحت محسوسی بطور نفس عزت و خویی روانرجور برونگرایی، .(    )
 ذهنی بهزیستی. است۲ 

 زندگی از رضایت و بودن کامل صلح، شادی، متخصص غیر افراد آنچه شامل شان زندگی از افراد شناختی و هیجانی ارزیابی یعنی

 متغیر تواند می فرهنگ .دهند می شرح را ذهنی بهزیستی مختلف سطوح معنای در ها تفاوت فرهنگی، های متغیر. نامند می
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 ذهنی بهزیستی متفاوت سطوح بوسیله توانند می مختلف اقوام و ها ملت و کند تعدیل موثرند، ذهنی بهزیستی روی که را هایی

 تاثیر افراد شخصیتی های ویژگی بر ذهنی بهزیستی واسطه با تواند می فرهنگ پس ( ۲۰۰ لوکاس، و ایشی دنیر،) شوند ارزیابی

 تحقیق کشور یک به مهاجران روی بر که نیز (۲۰۰۰) کالیگوری پژوهش به شخصیتی های ویژگی بر فرهنگ تاثیر زمینه در.بگذارد

 مهاجران خاص فرهنگ از ناشی که آمیزی مردم و گشودگی مانند شخصیتی های ویژگی دهآم مطالعه این در. کرد اشاره کرده

 گروه دو در آلزایمری بیماران از مراقبان (۹۹۲ ) هالی پژوهش در ویا است موثر سازگاریشان و میزبان ملت در آنها ارتباط در است

 نشانه کمتر پوست سیاه مراقبان که است آن از حاکی هداتمشا. اند گرفته قرار مقایسه مورد پوست سفید و پوست سیاه افراد از

 این نتیجه در.اند کرده اعالم را بیمارشان مشکالت حل در بیشتری آمدی کار خود و اند کرده گزارش را اضطراب و افسردگی های

 فرهنگ آن به تعلقم افراد شخصیت بر فرهنگ پس. است بوده موثرتر سیاهان در فرهنگی های مکانیسم احتماال آمده پژوهش

 هایی بیماری بروز در استرس میزان و است موثر کنند می ادراک که استرسی میزان در هم افراد شخصیتی های ویژگی.است موثر

 شده ادراک استرس (روانرجورخویی و برونگرایی) شخصیتی های ویژگی فرهنگ، میان رابطه زیر در. است گزار تاثیر سرطان مانند

 .است شده بیان شماتیک صورت به سرطان بیماری و

 

 

 

 
 

 منابع
 و سالم زنان در یا مقابله یها سبک و یمنف هیجانات تجربه یشخصیت صفات مقایسه ؛(۹۰  )تورج آبادی، نصرت هاشمی.منصوره بیرامی، .سهیال حمزه، -

 .۲ ۲-۲۲۲ (: )۹ یزد، یصدوق شهید یپزشک علوم دانشگاه یپژوهش یعلم مجله.سرطان به مبتال

 با مقابله های راهبرد بر شده ادراک استرس و هیجانات شخصیت، های ویژگی مستقیم غیر و مستقیم اثرات ی ؛مطالعه( ۹  )آمنه امامی مالحت، امانی -

 ۲ -۲  . ۹زمستان.۲ شماره. سوم سال .فردی های تفاوت و شخصیت استرس؛فصلنامه

 و پرستاری  ؛مجله پستان و تناسلی دستگاه سرطان به مبتال زنان در افسردگی و اضطراب اختالالت ؛(    )گیلدا مصطفوی فاطمه، کوچکسرائی رنجبر -

 .  - ۲.اول شماره اول تبریز،سال پزشکی علوم دانشگاه مامایی

 شناسی روان سینه؛ سرطان به ابتال خطر معرض در زنان شده ادراک استرس با وجود وابراز استرس با بلهمقا های شیوه بین ؛رابطه(۹۲  )مرتضی ترخان -

 .۲ -  .شش شماره دوم سال سالمت

 مزاحم، افکار اضطراب، بر رفتاری -شناختی شیوه به استرس مدیریت درمانی گروه اثربخشی ؛ (۹۲  )ملیحه مهدیه و محمد حاتمی علیرضا، مرادی -

 .تربیتی علوم و شناسی روان دانشکده تهران، معلم تربیت اولیه؛دانشگاه مراحل در پستان سرطان به مبتال زنان در درد شدت و برانگیختگی بیش اب،اجتن

 افزایش شده، ادراک استرس کاهش بر استرس با مقابله های مهارت آموزش بخشی ؛اثر(۹۲  )نازنین لطفی حسن، آباد اسفند شمس هاجر، احمدی حاجی -

 .اجتماعی علوم دانشکده. قزوین (ره)خمینی امام المللی بین دانشگاه پستان؛ سرطان به مبتال بیاران زندگی کیفیت و امدی کار خود

 سرطان به مبتال بیماران در شده ادراک استرس کاهش بر گاهیٓا ذهن موزشٓا اثربخشی ؛(۹۲  )ناهید اسماعیل،نفیسی محمد اکبری زهرا، فر یجمشید-

 .۲ -۲ ،بهار،۲۲ شماره هفتم رفتار،دوره و ؛اندیشه پستان

 پستان سرطان به مبتال زنان پریشانی و افسردگی اضطراب، کاهش بر درمانی معنویت بخشی اثر ؛(۹۲  )بهرام فرح،مفید کاشانی لطفی سعیده، مهر سرافراز-

 .۲ -۲۲.۲۲ شماره ۲ رفتاردوره و ؛اندیشه

 ؛ سینه سرطانیبیمار به مبتال زنان در بهداشتی یرفتارها با شده ادراک استرس و(D)شخصیتی تیپ ؛رابطه(۹۲  )بهرام نیا پیمان تورج، هاشمی -

 .۲ -   .۹۲  زمستان شماره دوره یروانپرستار
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