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ال به استرس ادراک شده در بیماران مبت میانجیگری طریق ازدرد مزمن  باتیپ شخصیت دی و تحمل ناکامی  ساختاری رابطه آیا سوال:

 دارد؟ برازشدرد مزمن و ارتریت 

 ،2، شاخص برازش نرم پارسیمونس1مجذور خی نسبی های برازندگی مجذور خیها براساس شاخصبرازش الگوی پیشنهادی با داده

و ریشه میانگین 6، شاخص نیکویی برازش5، شاخص برازش افزایشی4ای پارسیمونس، شاخص برازش مقایسه3ایشاخص برازش مقایسه

 گزارش شده است.   1استفاده و در جدول  7مربعات خطای تقریب

بررسی  های این روش موردمسیر، پیش فرض تحلیل قالب در برای بررسی فرضیات پژوهش قبل از استفاده از روش معادالت ساختاری

 قرار گرفت.

ها جهت بررسی توزیع طبیعی و داده های پرت به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت. وجود داده توزیع تک متغیره و چند متغیره داده

ستفاده از ، توزیع نرمال چند متغیری با اMahalanobis d-squared method (P < 0.001)های پرت چند متغیری با استفاده از 

 مورد بررسی قرار گرفت . VIF( و همخطی چندگانه با استفاده از 20ضریب مردیا )باالتر از 

نشان  1های برازندگی این الگوها در جدول پیش از بررسی ضرایب ساختاری، برازندگی الگوی اصلی مورد بررسی قرار گرفت. شاخص

 اند. داده شده

 های برازندگی الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر: شاخص1 جدول 

 .قابل قبول( <5خوب،  < 3) PNFI, PCFI, ((>.5 ،CFI,GFI, IFI (>.9 ،)RMSEA (<0.08) ،CMIN/DF ها میزان قابل قبول شاخص* 

قابل  های برازندگی، برازشهای برازندگی معرفی شده ارزیابی شدند. تمامی مقادیر شاخصبرازش الگوی پیشنهادی براساس شاخص

 دهدها را نشان میقبول الگوی پیشنهادی با داده

باشد که نشان می 39/0دهد. ضریب تعیین متغیر درد مزمن میزان واریانس تبیین شده متغیرهای نهفته درونزا را نشان می R2 شاخص 

درصد از تغییرات  39توانند دهد تمامی متغیرهای مستقل و میانجی یعنی تیپ شخصیت دی، تحمل ناکامی و استرس ادراک شده میمی

                                                           
1 Chi-square/degree-of-freedom ratio (CMIND/DF) 

2 Parsimonious Normed Fit Index (PNFI) 

3 Comparative Fit Index (CFI) 

4 Parsimonious Comparative Fit Index (PCFI) 

5 Incremental fit index (IFI) 

 6 Goodness of Fit Index (GFI) 

7 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

های برازندگیشاخص  

 الگو
𝒙𝟐 𝐝𝐟 

𝐩
− 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞 

𝐂𝐌𝐈𝐍
/𝐃𝐟 

𝐑𝐌𝐒𝐄𝐀 𝐏𝐍𝐅𝐈 𝐂𝐅𝐈 𝐏𝐂𝐅𝐈 𝐈𝐅𝐈 𝐆𝐅𝐈 

544/2 الگوی پیشنهادی  1 060/0  544/2  071/0  560/0  969/0  562/0  971/0  991/0  
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 22شود، ضریب تعیین متغیر استرس ادراک شده چنین مشاهده میباشد. همن میزان در حد متوسط میدرد مزمن را پیش بینی کنند که ای

    .استدرصد، در حد ضعیف 

 

استرس ری گبا درد مزمن از طریق واسطهتیپ شخصیت دی، تحمل ناکامی رابطه ساختاری . ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی 1شکل 

 درد مزمن و ارتریت ادراک شده در بیماران مبتال به

 
کامی از با تحمل ناتیپ شخصیت دی و استرس ادراک شده  رابطه ساختاریدهد های برآورد شده، نشان میبنابراین با توجه به شاخص

 . برازش دارد استرس ادراک شده در بیماران مبتال به درد مزمن و ارتریتگری طریق واسطه

 

( به مسیر تیپ شخصیت دی 429/0مسیر یا بتاها هستند. از میان این ضرایب، باالترین ضریب ) های، اعداد روی مسیرها، وزن1-4در شکل 

 شود.مربوط میتحمل ناکامی به استرس ادراک شده ( به مسیر 20/0ترین ضریب )به درد مزمن اختصاص دارد و ضعیف

 دهد.ضرایب استاندارد کلیه مسیرها در الگوی پیشنهادی را نشان می 2جدول 
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 : ضرایب استاندارد مسیرهای الگوی پیشنهادی2جدول

 مسیر
ضرایب 

 استاندارد
 نسبت بحرانی خطای معیار

 داریسطح معنی

(P) 

 000/0 746/6 037/0 429/0 درد مزمن <---تیپ شخصیت دی

 000/0 232/6 024/0 409/0 درد مزمن <---استرس ادراک شده

 032/0 183/3 026/0 200/0 استرس ادراک شده <---تحمل ناکامی

 000/0 015/5 012/0 310/0 استرس ادراک شده <---تیپ شخصیت دی

 022/0 764/3 036/0 240/0 درد مزمن <---تحمل ناکامی

 

 (.P<05/0دار هستند )ی مسیرهای مستقیم معنی، همه2بنابراین، براساس ضرایب استاندارد و مقادیر بحرانی ارائه شده در جدول 

 مشاهده نمود.  3 توان در جدولای الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر را میاسترپ برای مسیرهای واسطهنتایج بوت 

 
 نتایج بوت استرپ برای مسیرهای غیر مستقیم الگوی پژوهش :3جدول

 مسیر
 شاخص

 داریسطح معنی
 حد باال حد پایین خطا سوگیری بوت داده

 ادراکتیپ شخصیت دی به درد مزمن از طریق استرس 

 شده
120/0 123/0 003/0 007/0 015/0 306/0 022/0 

 000/0 475/0 212/0 016/0 007/0 339/0 332/0 تحمل ناکامی به درد مزمن از طریق استرس ادراک شده

صیت دی تیپ شخعنوان متغیر میانجی بین شود، حد پایین فاصله اطمینان برای استرس ادراک شده بهمشاهده می 3همانطورکه در جدول 

گیری مجدد بوت استرپ و تعداد نمونه %95( است. سطح اطمینان برای این فاصله اطمینان 306/0( و حد باالی آن )015/0)و درد مزمن 

ک س ادراباشد، بنابراین استردار میگیرد و از لحاظ آماری معنیاست. با توجه به اینکه صفر بیرون از این فاصله اطمینان قرار می 2000

  گری دارد.نقش واسطهدر رابطه بین تیپ شخصیت دی و درد مزمن شده 

 


