
 یافته های پژوهش

 (2011) 1کالین .اندشدهارائههاي توصيفي متغيرها شامل ميانگين، انحراف استاندارد، چولگي و کشيدگي شاخص 1در جدول 

چولگي و کشيدگي  قدر مطلق در مدليابي علي، توزیع متغيرها باید نرمال باشد. او پيشنهاد مي کند کهپيشنهاد مي کند که 

قدر مطلق چولگي و کشيدگي تمامي متغيرها کمتر  1با توجه به جدول شماره بيشتر باشد.  10و  3متغيرها به ترتيب نباید از 

 2در جدول شماره  پيش فرض مدل یابي علي یعني نرمال بودن تک متغيري برقرار است. اینمي باشد. بنابراین یک از 

 وهش ارایه شده اند.ماتریس همبستگي متغيرهاي پژ

 : شاخص هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش1جدول 

 کشيدگي چولگي انحراف استاندارد ميانگين متغير

 24/0 17/0 49/6 06/40 به آساني برانگيخه شدن

 -13/0 -02/0 35/5 83/22 حساسيت زیبایي شناختي

 -73/0 20/0 27/5 07/19 آستانه حسي پایين

 -90/0 48/0 48/17 01/44 سبک زندگي

 54/0 63/0 92/3 20/5 طول مدت بيماري

 -41/0 44/0 85/7 60/16 استرس ادراک شده منفي

 -22/0 59/0 89/6 83/13 استرس ادراک شده مثبت

 : ماتریس همبستگي متغيرهاي پژوهش2جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 متغير شماره

       1 به آساني برانگيخه شدن 1

      1 34/0** حساسيت زیبایي شناختي 2

     1 38/0** 23/0** آستانه حسي پایين 3

    1 12/0 27/0** 14/0 سبک زندگي 4

   1 27/0** 16/0* 50/0** 21/0** طول مدت بيماري 5

  1 54/0** 45/0** 13/0 31/0** 21/0** استرس ادراک شده منفي 6

 1 77/0** 51/0** 45/0** 09/0 34/0** 15/0* استرس ادراک شده مثبت 7

*p<0.05,**p<0.01 

( 45/0(، سبک زندگي )31/0(، حساسيت زیبایي شناختي )21/0به آساني برانگيخته شدن ) ، رابطه2جدول شماره با توجه به 

آستانه حسي پایين نيز رابطه معني  ( با استرس ادراک شده منفي، مثبت و معني دار مي باشد.54/0و طول مدت بيماري )

(، حساسيت زیبایي شناختي 15/0( ندارد. همچنين رابطه به آساني برانگيخته شدن )13/0داري با استرس ادراک شده منفي )

( با استرس ادراک شده مثبت، مثبت و معني دار مي باشد. عالوه بر 51/0( و طول مدت بيماري )45/0(، سبک زندگي )34/0)

 ( ندارد.09/0نه حسي پایين نيز رابطه معني داري با استرس ادراک شده منفي )آن آستا

                                                           
1 - Kline 



استفاده از این  شده استفاده شد.يگردآورهاي از روش بيشينه احتمال براي آزمون الگوي نظري پژوهش و برازش آن با داده

روش نيازمند نرمال بودن چندمتغيره متغيرها مي باشد. در پژوهش براي بررسي نرمال بودن چندمتغيره از ضریب کشيدگي 

مي باشد که از طریق  63عدد از بدست آمد که کمتر  66/4استفاده شد. این عدد در پژوهش حاضر  2استاندارد شده مردیا

مي  7مساوي است با تعداد متغيرهاي مشاهده شده که در این پژوهش  pمحاسبه شده است. در این فرمول  p(p+2)فرمول 

 استفاده شد. هادادهبراي تجزیه تحليل  22ایموس نسخه  افزارنرمالزم به ذکر است که از  (.2012، 3باشد )تئو و نویس

به تفکيک گزارش شده اند. در این پژوهش شاخص  6و  مقتصد 5، تطبيقي4، شاخص هاي برازش مطلق3در جدول شماره 

 9( و ریشه ميانگين مربعات باقيمانده استاندارد شدهAGFI) 8(، شاخص نيکویي برازش تعدیل یافتهGFI) 7نيکویي برازش

(SRMRبه عنوان شاخص هاي برازش مطلق، شاخص برازش تطبيقي )10 (CFIشاخص برازش هنجار شده ،)11 (NFI و )

(، df2X/( به عنوان شاخص هاي برازش تطبيقي و مجذور خي بر درجه آزادي )NNFI) 12جار نشدهشاخص برازش هن

( به عنوان شاخص هاي برازش RMSEA) 14( و مجذور ميانگين مربعات خطاي تقریبPNFI) 13شاخص برازش ایجاز

 مقتصد در نظر گرفته شدند. 

 : شاخص هاي نيکویي برازش الگوي آزمون شده پژوهش3جدول 

 های برازش مطلق شاخص

 GFI AGFI SRMR شاخص

 03/0 96/0 98/0 مقدار بدست آمده

 05/0کمتر از  80/0بيشتر از  90/0بيشتر از  حد قابل پذیرش

 شاخص های برازش تطبیقی

 CFI NFI NNFI شاخص

 99/0 98/0 99/0 مقدار بدست آمده

 90/0بيشتر از  90/0بيشتر از  90/0بيشتر از  حد قابل پذیرش

 شاخص های برازش تعدیل یافته

 X2/df PNFI RMSEA شاخص

 01/0 66/0 71/0 مقدار بدست آمده

 08/0کمتر از  60/0بيشتر از  3کمتر از  حد قابل پذیرش

                                                           
2 - Mardia’s normalized multivariate kurtosis value 

3 - Teo & Noyes 

4 - Absolute 
5 - Comparative 

6 - Parsimonious 

7- Goodness of Fit Index 
8- Adjusted Goodness of Fit Index 

9 - Standardized Root Mean Squared Residual 

10- Comparative Fit Index 
11 - Normed Fit Index 

12 - Non-Normed Fit Index 

13- Parsimony Fit Index 
14- Root Mean Square Error of Approximation 



، مقادیر به دست آمده در پژوهش حاضر و حد قابل پذیرش هر یک از شاخص هاي برازش گزارش شده اند. با 3در جدول 

تمامي شاخص هاي برازش در حد مطلوبي قرار دارند و مي توان نتيجه گرفت که مدل آزمون شده برازش توجه به این جدول 

 مدل آزمون شده پژوهش نشان داده شده است. 2در شکل  مناسبي با داده هاي گردآوري شده دارد.

 
 : الگوي آزمون شده پژوهش2شکل 

استرس درصد از واریانس  50در مجموع  ل مدت بيماريحساسيت پردازش حسي، سبک زندگي و طو ،2با توجه به شکل 

را پيش  طول مدت بيماريدرصد از تغييرات  30نيز  و سبک زندگي حساسيت پردازش حسيرا تبيين مي کنند.  ادراک شده

 نتایج مربوط به اثرات مستقيم متغيرها گزارش شده است. 4در جدول  د.نبيني مي کن

 مستقيمنتایج مربوط به اثرات : 4جدول 

 سطح معني داري  tآماره  خطاي استاندارد برآورد ضریب مسير برآورد پارامتر مسير

      به روي استرس ادراک شده از

 74/0 32/0 24/0 03/0 08/0 حساسيت پردازش حسي

 001/0 58/5 03/0 37/0 15/0 سبک زندگي

 001/0 21/6 14/0 49/0 87/0 طول مدت بيماري

      بيماري ازبه روي طول مدت 

 001/0 97/3 20/0 50/0 81/0 حساسيت پردازش حسي

 12/0 54/1 02/0 12/0 03/0 سبک زندگي

معني دار نمي  t (33/0)( با آماره 03/0) اثر مستقيم حساسيت پردازش حسي بر استرس ادراک شده، 4با توجه به جدول 

 معني دار مي باشد.مثبت و  001/0در سطح  t (58/5)( با آماره 37/0باشد. اثر مستقيم سبک زندگي بر استرس ادراک شده )

 معني دار مي باشد.مثبت و  001/0در سطح  t (21/6)( با آماره 49/0اثر مستقيم طول مدت بيماري بر استرس ادراک شده )

معني مثبت و  001/0در سطح  t (97/3)( با آماره 50/0همچنين اثر مستقيم حساسيت پردازش حسي بر طول مدت بيماري )

 ( معني دار نمي باشد.54/1) t( با آماره 12/0اثر مستقيم سبک زندگي بر طول مدت بيماري ) دار مي باشد.



 به ویژگي این.  است یکدیگر بر متغيرها مستقيم غير اثرات برآورد ساختاري، معادالت یابي مدل روش هاي ویژگي از یکي

 براي 15استرات بوت روش از. دهند قرار بررسي مورد مدل در را متغيرها ميانجي نقش تا دهد مي را امکان این پژوهشگران

 استراپ بوت. گردید استفاده بر استرس ادراک شده و سبک زندگي حساسيت پردازش حسي مستقيم غير اثر معناداري تعيين

 براي ارزیابي چنين. کند مي ارزیابي را آن به مربوط معيار خطاي و پارامترها برآورد گيري نمونه توزیع AMOS برنامه در

 و جایگزین هاي مدل مقایسه مدل، شدن تدوین بد یا متغيره چند بودن نرمال هاي مفروضه تحت پارامترها بودن مقاوم تعيين

 در آنکه اول. کند مي توجيه حاضر مطالعه در را روش این از استفاده اساسي، علت 3. است مفيد برآورد هاي روش مقایسه

 تجربي نمود باز استراپ بوت روش چون و دارد وجود نمونه مستقيم غير اثر نرمال غير توزیع به مربوط مشکل سوبل آزمون

 استراپ بوت روش اینکه دوم و نيست روبرو مشکلي چنين با پژوهشگر دیگر آورد، مي فراهم را نمونه مستقيم غير اثر توزیع

 ها نمونه کردن نيمه دو با متقاطع اعتبار یا و مجدد اي نمونه هاي داده گرفتن امکان اینکه سوم. دارد بيشتري آماري توان

 یا استراپ بوت روش از ساختاري معادله مدل اصلي پارامترهاي به مربوط برآورد منظور به اساس این بر. نبود پذیر امکان

 (.2007، 16شد )چونگ و الو استفاده سازي خودگردان

 بر استرس ادراک شده و سبک زندگي مربوط به اثرات غير مستقيم حساسيت پردازش حسي جینتا: 5 جدول

 حد باال حد پایين سطح معني داري خطاي استاندارد برآورد ضریب مسير  متغير

 39/0 15/0 004/0 07/0 24/0 حساسيت پردازش حسي

 14/0 003/0 09/0 04/0 06/0 سبک زندگي

( مي 24/0) حساسيت پردازش حسي بر استرس ادراک شده از طریق طول مدت بيماري، اثر غيرمستقيم 5با توجه به جدول 

بنابراین مي توان گفت که طول مدت بيماري نقش واسطه اي در ارتباط مثبت و معني دار است.  01/0که در سطح باشد 

زندگي بر استرس ادراک شده از طریق  سبکاثر غيرمستقيم حساسيت پردازش حسي با استرس ادراک شده دارد. همچنين 

بنابراین مي توان گفت که طول مدت بيماري نقش واسطه اي در . نيستکه معني دار ( مي باشد 06/0) طول مدت بيماري

 ارتباط سبک زندگي با استرس ادراک شده ندارد.
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