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Abstract
Introduction: Multiple sclerosis (MS) is one of the most common diseases of central nervous
system (CNS), which causes many psychological problems. Therefore, the two concepts of
prosperity and resiliency in people with MS are of great importance. Personality significantly deals
with happiness and perseverance as most psychological responses, and the assessment of individuals
about different situations depends on personality. The current study aimed at comparing the MyersBriggs personality dimensions, happiness, and resilience in patients with MS.
Methods: The current scientific-comparative study was conducted on a statistical population
including all patients enrolled in the MS Society of Ghowchan City, Khorasan Province, Iran from
2016 to 2017. The sample size was 66 subjects calculated using Morgan table. The subjects were
selected by simple random sampling method. Data were collected using the Myers-Briggs
personality type, happiness, and the Conner Davidson resiliency questionnaires. The results were
analyzed by one-way analysis of variance (ANOVA) in a step-by-step manner.
Results: One-way ANONA showed a significant difference between sensing-intuitive and judgingperceiver dimensions in terms of feeling of happiness (P < 0.05). But, the difference between
introverted-extravert and thinking-feeling dimensions in terms of feeling of happiness was not
statistically significant (P > 0.05). The difference between thinking-feeling dimensions in terms of
resilience was statistically significant (P < 0.05), although the difference between the dimensions
introverted-extravert, sensing-Intuitive, and judging-perceiver was not statistically significant in
terms of resilience (P > 0.05).
Conclusions: According to the findings of the current research, there is a significant relationship
between some aspects of personality and the level of happiness and resilience in patients with MS.
Therefore, it is recommended to develop educational programs for such patients in order to improve
their resilience and happiness based on Myers-Briggs personality dimensions questionnaire to
recognize patients’ personality traits and preferences.
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چکیده
مقدمه :مولتیپل اسکلروزیس یکی از شایعترین بیماریهای سیستم اعصاب مرکزی است که مشکالت روانشناختی بسیاری را موجب
میشود ،بدین سبب دو مفهوم خوشبختی و تاب آوری در مبتالیان به این بیماری ،حائز اهمیت بسیار است .شخصیت عامل مهمی در
ارتباط با خوشبختی و تاب آوری است؛ چراکه عمده واکنشهای روانی و ارزیابی افراد از موقعیتهای مختلف به شخصیت افراد وابسته
است .لذا این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه ابعاد شخصیت مایرز -بریگز با میزان احساس خوشبختی و تابآوری در بیماران مبتال
به مولتیپل اسکلروزیس (ام.اس) انجام شد.
روش کار :پژوهش حاضر از نوع علمی -مقایسهای میباشد .جامعه آماری در این پژوهش شامل تمام بیماران ثبت نام شده در انجمن
اماس شهرستان قوچان در سال  1331 -31بودند .حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان  11نفر تعیین شد و افراد با روش
نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه تیپهای شخصیت مایرز -بریگز ،پرسشنامه خوشبختی
و پرسشنامه تابآوری کانر دیویدسون بود .نتایج از طریق تحلیل واریانس یک طرفه به شیوه گام به گام تحلیل شدند.
یافتهها :آزمون تحلیل واریانس یک راهه نشان داد تفاوت بین ابعاد (حسی -شمی (شهودی)) و همچنین ابعاد (قضاوتی -ادراکی) از
نظر میزان احساس خوشبختی به لحاظ آماری معنادار است ( .)P > 2/21همچنین تفاوت بین ابعاد (درونگرا -برونگرا) و همچنین ابعاد
(فکری -احساسی) از نظر میزان احساس خوشبختی به لحاظ آماری معنی دار نبوده است ( .)P < 2/21همچنین تفاوت بین ابعاد
(تفکری –احساسی) از نظر میزان تابآوری ،به لحاظ آماری معنیدار است ( .)P > 2/21ولی تفاوت بین ابعاد (درونگرا -برونگرا ،حسی-
شمی (شهودی) ،قضاوتی – ادراکی) از نظر میزان تابآوری ،به لحاظ آماری معنادار نبوده است (.)P < 2/21
نتیجه گیری :بر اساس یافتههای این پژوهش بین بعضی از ابعاد شخصیت با میزان احساس خوشبختی و تاب آوری در بیماران ام.اس
رابطه وجود دارد .لذا پیشنهاد میشود با اجرای آزمون ابعاد شخصیت مایرز-بریگز و شناخت ابعاد شخصیتی بیماران و ویژگیهای
شخصیتی هر ترجیح ،برنامههای آموزشی جهت ارتقا تابآوری و احساس خوشبختی بیماران تدوین گردد.
واژگان کلیدی :ابعاد شخصیت ،خوشبختی ،تابآوری ،مولتیپل اسکلروزیس
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
طناب نخاعی حمله کرده و آنها را تخریب میکند ( .)2تحقیقات
 Chiaravallotiو  )2221( Delucaحاکی از آن است که در
مبتالیان به ام.اس مشکالت روانشناختی منبع اصلی ناتوانیها،

مولتیپل اسکلروزیس یکی از شایعترین بیماریهای سیستم اعصاب
مرکزی در افراد جوان است ( .)1در این بیماری سیستم ایمنی بدن به
میلین (غالف چربی) محافظ سلولهای سیستم اعصاب مرکزی -مغز و
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مورگان نمونهای به حجم  11نفردرنظر گرفته شد .نمونهگیری به روش
نمونه گیری تصادفی ساده و براساس معیارهای ورود؛ انتخاب شدند.
معیارهای ورود به مطالعه عبارتانداز :ابتالی فرد به بیماریام.اس،
ثبتنام در انجمن ام.اس شهرستان قوچان و داشتن پرونده ،توانایی
خواندن و نوشتن ،عدم شرکت در پژوهشهای مشابه و عدم آشنایی
قبلی با پرسشنامه .معیارخروج شامل انصراف فرداز شرکت در مطالعه.
پژوهشگر با مراجعه به انجمن ام.اس شهرستان قوچان و صحبت با
مدیران مسئول ،اجازه اجرای پژوهش و استفاده از لیست افراد مبتال و
فراخوان افراد انتخاب شده ،به انجمن را دریافت کرد .پس ازحضور 41
نفر از بیماران انتخاب شده در انجمن ،جلسهای در خصوص ارائه
توضیحاتی مختصر در رابطه با هدف پژوهش ،پرسشنامهها ،روش
پاسخگویی و مدت زمان مناسب به پاسخگویی به بیماران ارائه گردید.
سپس پرسشنامهها توزیع گردید ،پس از کامل کردن پرسشنامهها
جمعآوری شدند .برای  21نفری که امکان حضور در جلسه را در روز
مقرر نداشتند ،پژوهشگر با مراجعه به محل کار ،درب منازل و حضور
مجدد در انجمن ،پرسشنامهها را توزیع و جمع آوری نمود .جمعآوری
اطالعات حدود  31روز به طول انجامید .به منظور تجزیه و تحلیل
دادههااز روشهای آماری در دوسطح توصیفی (فراوانی ،درصد فراوانی)
و استنباطی (آزمون تحلیل واریانسیک راهه) استفاده شده است.
فرضیههای پژوهش (بین بعد درونگرا – برونگرا و میزان خوشبختی
در بیماران مبتال به ام.اس تفاوت وجود دارد ،بین بعد حسی -شهودی
و میزان خوشبختی در بیماران مبتال به ام.اس تفاوت وجود دارد ،بین
بعد تفکری -احساسی و میزان خوشبختی در بیماران مبتال به ام.اس
تفاوت وجود دارد ،بین بعد قضاوتی -ادراکی و میزان خوشبختی در
بیماران مبتال به ام.اس تفاوت وجود دارد .بین بعد درونگرا – برونگرا و
میزان تاب آوری در بیماران مبتال به ام.اس تفاوت وجود دارد ،بین بعد
حسی -شهودی و میزان تابآوری در بیماران ام.اس تفاوت وجود دارد،
بین بعد تفکری -احساسی و میزان تابآوری در بیماران ام.اس تفاوت
وجود دارد ،بین بعد قضاوتی -ادراکی و میزان تابآوری در بیماران
ام.اس تفاوت وجود دارد ).به منظور گردآوری اطالعات الزم از سه
پرسشنامه زیر استفاده گردید.
 -1پرسشنامه مایرز-بریگز :کاترین بریگز و ایزابل مایرز آزمون تیپ شخصیتی
 MBTIتدوین نمودند .این آزمون برای اندازه گیری چهار بعد شخصیتی و شانزده
تیپ شخصیتی (تایگر ،ترجمه قراچه داغی و منفرد )1333،به کار میرود..
پرسشنامه میرز-بریگز دارای دو فرم است .فرم  Gشامل  122سؤال و فرم  Mشامل
 10سؤال است .فرم  Mپرسشنامه میرز-بریگز جدیدترو از لحاظ تعداد سؤال
کوتاهترمی باشد و در مقایسه با فرم  Gپرکاربرد میباشد .ضریب اعتبار درونی فرم
 Mدر مقایسه با فرم قبلی بهبود نشان میدهد ..ضرایب آلفا یک نمونه  2131نفری
 2/32است .اعتبار آزمون  -بازآزمون فرم Mنیز بعد از چهار هفته در یک نمونه
 211نفری بین  2/10تا  2/33و در یک نمونه  12نفری باالتر از  2/32گزارش شده
است .اعتبار آزمون -بازآزمون فرم  Mنسبت به فرم قبلی باالتر است .به طور کلی
بهبود قابل مالحظهای در اعتبار فرم  Mنسبت به فرم  Gحداقل در نمونههای
مطالعه شده تاکنون مشاهده میشود( .مایرز ،مک کالی ،کوینک و هامر)2223 ،
آهنگی و همکاران ( )1311نیز در ایران در پژوهشی نشان دادند که ضرایب اعتبار
این پرسشنامه  2/13میباشد .چهار بعد شخصیت :نوع برخورد ما بادنیا چگونه
است و انرژی خود را به کجا راهنمایی میکنیم ( )Iدرونگرا .....برونگرا
()E؛ نوع اطالعاتی که اغلب متوجه آن میشویم ( )Nشمّی...حسی ()S؛

آسیبهای اجتماعی و پایین آمدن کیفیت زندگی افراد میشود ( .)3از
عواملی که میتواند در مورد بیماران ام.اس حائز اهمیت باشد مفهوم
تابآوری است .تابآوری در بیماران مبتال به اماس توانایی است که از
طریق تجارب آموخته میشود و فرد با وجود چالشهایی که با آن مواجه
میشود ،خوشبین باقی میماند ( .)4در خصوص نقش تابآوری در
تحمل و بهبود برخی بیماریها نتایج نشان داد که نوجوانان مبتال به
عالئم افسردگی و یا دیگر مشکالت عاطفی یا رفتاری ،تابآوری
پایینتری داشتند ( .)1در پژوهشی مشخص شد که میزان حمایت
اجتماعی ادراک شده ،راهبردهای مقابلهای و تابآوری مبتالیان به
بیماری اماس میتواند سالمت روانی و جسمی آنها را تحت تأثیر قرار
دهد ( .)1تحقیقات مذکور حاکی از این است که " متغیر تابآوری به
عنوان فرآیندی پویا باعث میشود افراد با مسائل تنشزا در زندگی به
طور مناسب رو برو شوند" ( .)0یکی از موضوعات بسیار مهم در دنیای
امروز بحث احساس خوشبختی در بیماران است .روانشناسان در تعریف
خوشبختی میگویند :رضایت از وضعیت موجود یعنی احساس
خوشبختی ( .)1از جملهراههای افزایش احساس خوشبختی -1:تمرین
اعتماد به نفس -2.عدم مقایسه خود با دیگران -3 .فراهم کردن
خوشحالی دیگران ( .)3برخی از پژوهشگران ،شادکامی را در خوشبختی
انسانها دخیل میدانند ( )12بیش از  222سال پیش Bentham
( )1013بیان کرد که " بهترین جامعه ،جامعهای است که مردم آن
شادتر باشند " ( .)11ازجمله عواملی که بر میزان احساس خوشبختی
و تابآوری در بیماران مبتال به اماس مؤثر میباشند ،میتواند
ویژگیهای شخصیتی افراد باشد .شخصیت عبارت است از الگوی نسبتأ
پایدار صفات ،گرایشها یا ویژگیهایی که تا اندازهای به رفتار فرد دوام
میبخشد ( .)12ویژگیهای شخصیتی افراد میتواند الگوهایی برای
پیشبینی رفتار و حالتهای روانی آنان فراهم آورد ( .)13براساس
نظریهای که تیپ نمای مایرز  -بریگز بر مبنای آن ساخته شده است
تغییرات به ظاهر تصادفی در رفتار افراد کامالً منطقی و برنامهریزی
شده هستند .این تغییرات حاصل تفاوتهای بنیادین افراد در نگرش و
کارکرد روانی ،ادراک و درنتیجه تصمیمهای مبتنی بر این ادراکها را
تحت تأثیر قرار میدهند و در نهایت منجر به تیپهای شناختی متفاوتی
میشوند ( . )14در پژوهشی (وین رایت ،سورتیس ،ولچ ،لوین ،چاو،
بینگهام )2221 ،به این نتیجه رسیدند که تفاوتهای فردی احساس
انسجام با انتخاب سبک زندگی سالم میتواند در ارتباط باشد ( .)11از
آنجایی که شناسایی تیپ شخصیتی افراد میتواند نقش مهمی بر میزان
احساس خوشبختی و تابآوری ایفا کند ،استفاده از این پژوهش
میتواند تأثیر زیادی در زندگی بیماران گذاشته تا کیفیت زندگی خود
را تغییر دهند و در شرایط سخت کنترل بیشتر بر روی خود داشته
باشند .با توجه به مطالب مطرح شده در باال هدف از پژوهش حاضر
بررسی و مقایسه ابعاد شخصیت مایرز -بریگز با میزان احساس
خوشبختی و تابآوری در بیماران مبتال به اماس است.

روش کار
پژوهش حاضر از نوع علمی  -مقایسهای است .جامعه آماری این پژوهش
شامل کلیه بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس (ام.اس) شهرستان
قوچان در سال  1331 -31که در انجمن اماس شهرستان قوچان ثبت
نام کردهاند ،بودند ( 12نفر) .ازجامعه آماری پژوهش با بکارگیری جدول
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چگونه تصمیمگیری میکنیم ( )Fاحساسی ........فکری ()T؛ آیاترجیح
میدهیم در شرایط با ساختارکار کنیم یا شرایط خود به خودی را
ترجیح میدهیم ( )Pمالحظهکننده  .......داوریکننده ( .)Jروی هریک
از این مقیاسها ،شخصیت هرکس در سمتی قرار میگیرد .ما نهایتهای
متضاد روی هر مقیاس را ترجیحات میگوییم .اگر شما در سمت برون
گرا قرار گرفتید ،میگوییم برونگرایی ترجیح شماست .اگر در سمت
درون گرایی قرارگرفتید ،ترجیح شما درونگرایی است (تیگر ،پاول .تیگر،
باربارا؛ ترجمه قراچه داغی و رحیم منفرد .)1333 ،برای نمرهگذاری
دستی یا رایانهای پرسشنامه میرز بریگز الزم است یک نمره خام وزنی
در مورد هر قطب از ابعاد چهار گانه بدست آید برای نشان دادن جهت
رجحان آزمودنی در هر بعد از یک حرف استفاده میشود E ،یا N / I
یا  T/ Sیا  J/ Fیا  / Pو حرفی که نشان دهنده قدرت و نیرومندی آن
رجحان از دید آزمودنی است جلوی آن نوشته میشود (.)11
 -2مقیاس تابآوری کانر دیویدسون ( :)2223پرسشنامه تابآوری
توسط کانر دیویدسون ( ،)2223جهت اندازهگیری قدرت مقابله با فشار
و تهدید ،تهیه شده است که محمدی ( )1314آن را برای استفاده در
ایران انطباق داده است .این پرسشنامه دارای  21ماده پنج گزینهای
است که گزینههای آن به ترتیب از  2تا  4نمرهگذاری شده است بدین
صورت که به گزینه کامالً نادرست نمره  ،2به گزینه نادرست نمره ،1
گزینه گاهی درست نمره  ،2گزینه اغلب درست نمره  ،3گزینه همیشه
درست نمره  4تعلق میگیرد و جمع نمرات مواد  21گانه ،نمره کل
مقیاس را تشکیل می دهد .در پژوهشی که توسط سامانی ،جوکار و

صحرا گرد ( )1311انجام شد پایایی این مقیاس به ضریب آلفای
کرونباخ برابر  2/10به دست آمد .محمدی ( )1314با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ ضریب پایایی مقیاس را  2/13و روایی مقیاس را به روش
همبستگی هر گویه با نمره کل مقوله ضریبها بین  2/41تا  2/14به
دست آورد (.)10
 -3پرسشنامه سنجش خوشبختی :این پرسشنامه دارای  31پرسش در
زمینه احساس خوشبختی است که توسط طوسی ( )1301تنظیم
گردیده است .برای هر پرسش یک پاسخ شش گزینهای " خیلی زیاد"
" زیاد" " متوسط" "کم" "خیلی کم" "هیچ" درنظر گرفته شده است.
گزینه هیچ امتیاز 2؛ گزینه خیلی کم امتیاز 1؛ گزینه کم امتیاز 2؛
گزینه متوسط امتیاز 3؛ گزینه زیاد امتیاز  4و گزینه خیلی زیاد امتیاز
 1را دریافت میکند .ضریب پایایی با استفاده از روش " باز آزمائی"
آزمون مجدد برروی یک نمونه بیست نفری در آزمونها محاسبه گردیده
است .ضریب پایایی حاصله از این روش با  %31/3بود که نشانگر پایائی
قابل قبول برای این پرسشنامه میباشد (.)11

یافتهها
در جدول  1وضعیت فراوانی و درصد فراوانی بیماران مبتال به ام.اس از نظر
متغیر سن ،جنسیت ،میزان تحصیالت ،وضعیت تأهل و مدت زمان ابتال به
بیماریام.اس ارائه شدهاست .بمنظور تشخیص نرمال بودن توزیع دادههای
متغیرهای خوشبختی و تابآوری از آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف
استفاده شد .که برای دادههای هر دو متغیر این آزمون تأیید شد.

جدول  :1اطالعات توصیفی بیماران ام.اس مورد مطالعه
متغیر

فراوانی

درصد فراوانی

4
13
21
11
4

%1
%32
%32
%21
%1

13
13

%34
%11

سن
 12تا  22سال
 21تا  32سال
 31تا  42سال
 41تا  12سال
 11به باال
جنسیت
مرد
زن
مدت زمان ابتال به بیماری
21
31

کمتر از  1سال
بیشتر از  1سال

%42
%11

تحصیالت
سیکل
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس

3
21
1
21
0

%14
%32
%12
%32
%12

11
41

%21
%02

وضعیت تأهل
مجرد
متأهل
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جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیر خوشبختی در ابعاد شخصیت میرز-بریگز
متغیر

انحراف استاندارد

میانگین

خوشبختی
ترجیح برونگرا
ترجیح درونگرا
ترجیح حسی
ترجیح شمی (شهودی)
ترجیح تفکری
ترجیح احساسی
ترجیح قضاوتی
ترجیح ادراکی

23/23
21/22
22/12
21/41
22/33
22/33
22/41
21/04

101
111/33
100/4
111/12
101/21
102/11
100/31
111/01

جدول  :3نتایج تحلیل واریانس یک راهه بر روی نمرات متغیر خوشبختی در ابعاد شخصیت میرز -بریگز
شاخص آماری /بین گروهی

)(Pسطح معناداری

مجموعه مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

فرضیه اول (بعد درونگرایی-برونگرایی)

411/221

1

411/221

F
2/341

فرضیه دوم (بعد حسی -شمی (شهودی))

2330/111

1

2330/111

1/012

2/212

فرضیه سوم (بعد تفکری-احساسی)

13/131

1

13/131

2/242

2/14

فرضیه چهارم (بعد قضاوتی -ادراکی)

2012/23

1

2012/23

1/34

2/211

2/330

جدول  :4میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیر تاب آوری در ابعاد شخصیت میرز-بریگز
میانگین

انحراف استاندارد

ترجیح برونگرا

14/11

14/12

متغیر /تابآوری
ترجیح درونگرا

14/21

12/04

ترجیح حسی

11/41

13/10

ترجیح شمی (شهودی)

11/11

3/31

ترجیح تفکری

02/01

0/10

ترجیح احساسی

14

12/02

ترجیح قضاوتی

11/42

11/13

ترجیح ادراکی

11/22

12/34

جدول  :5نتایج تحلیل واریانس یک راهه بر روی نمرات متغیر تاب آوری در ابعاد شخصیت میرز-بریگز
شاخص آماری /بین گروهی

سطح معناداری ()P

مجموعه مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

4/121

1

4/121

F
2/232

2/113

فرضیه ششم (بعد حسی -شمی (شهودی))

332/103

1

332 /103

2/241

2/142

فرضیه هفتم (بعد تفکری-احساسی)

122/231

1

122/231

1/111

2/213

فرضیه هشتم (بعد قضاوتی -ادراکی)

323/132

1

323/132

2/230

2/11

فرضیه پنجم (بعد درونگرایی-برونگرایی)

یک راهه در مورد فرضیه دوم ،میانگین نمره خوشبختی گروه حسّی
( )M = 100/40 ،SD = 22/12با میانگین گروه شمّی (،SD = 21/41
 )M = 111/12مقایسه شد .براساس نتایج این مقایسه میتوان گفت
که تفاوت دو گروه به لحاظ آماری معنادار است ( .)P > 2/21با استفاده
از آزمون تحلیل واریانس یک راهه در مورد فرضیه سوم ،میانگین نمره
احساس خوشبختی گروه فکری( )M = 101/21 ،SD = 22/33با
میانگین گروه احساسی ( )M = 102/11 ،SD = 22/33مقایسه شد.
براساس نتایج این مقایسه میتوان گفت که تفاوت دو گروه به لحاظ
آماری معنادار نیست )P < 2/21( .با استفاده از آزمون تحلیل واریانس
یک راهه در مورد فرضیه چهارم میانگین نمره احساس خوشبختی گروه
داوریکننده ( )M = 100/3 ،SD = 22/41با میانگین گروه

در پژوهش حاضر به سبب برابری واریانسها (برای هر هشت فرضیه؛
آزمون لوین تأیید شد ( )P < 2/21از آزمون تحلیل واریانس یک راهه
استفاده میشود .نتایج میانگین و انحراف استاندارد برای  1ترجیح
مرتبط با متغیر خوشبختی در جدول  2ارایه شده است .در جدول 3
نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای متغیر خوشبختی برای  4فرضیه
اول پژوهش بدست آمد .با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه
در مورد فرضیه اول ،میانگین نمره احساس خوشبختی گروه برونگرا
( SD = 23/23و  SD = 101و  )M = 101با میانگین گروه درونگرا
( )M = 111/33 ،SD = 21/22مقایسه شد.
براساس نتایج این مقایسه میتوان گفت که تفاوت دو گروه به لحاظ
آماری معنادار نیست ( .)P < 2/21با استفاده از آزمون تحلیل واریانس
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مالحظهکننده ( )M = 111/01 ،SD = 21/04مقایسه شد .براساس
نتایج این مقایسه میتوان گفت که تفاوت دو گروه به لحاظ آماری
معنادار است ( .)P > 2/21نتایج میانگین و انحراف استاندارد برای 1
ترجیح مرتبط با متغیر تاب آوری در جدول  4ارایه شده است .در جدول
 1نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای متغیر تابآوری برای  4فرضیه
دوم پژوهش بدست آمد.
با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه در مورد فرضیه پنجم،
میانگین نمره تابآوری بعد برونگرایی ()M = 14/11 ،SD = 14/12
با میانگین بعد درونگرایی ( )M = 14/21 ،SD = 12/04مقایسه شد.
براساس نتایج این مقایسه میتوان گفت که تفاوت دو گروه به لحاظ
آماری معنادار نیست ( .)P < 2/21با استفاده از آزمون تحلیل واریانس
یک راهه در مورد فرضیه ششم ،،میانگین نمره تابآوری گروه حسّی
( )M = 11/41 ،SD = 13/10با میانگین گروه شمّی (،SD = 3/31
 )M = 11/11مقایسه شد .براساس نتایج این مقایسه میتوان گفت که
تفاوت دو گروه به لحاظ آماری معنادار نیست .)P < 2/21( .با استفاده
از آزمون تحلیل واریانس یک راهه در مورد فرضیه هفتم ،،میانگین نمره
تاب آوری گروه فکری( )M = 02/01 ،SD = 0/10با میانگین گروه
احساسی ( )M =14 ،SD = 12/02مقایسه شد .براساس نتایج این
مقایسه می توان گفت که تفاوت دو گروه به لحاظ آماری معنادار است
( . )P > 2/21با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه در مورد
فرضیه هشتم ،میانگین نمره تابآوری گروه قضاوتی (،SD = 11/13
 )M = 11/42با میانگین گروه ادراکی ()M = 11/22 ،SD = 12/34
مقایسه شد .براساس نتایج این مقایسه میتوان گفت که تفاوت دو گروه
به لحاظ آماری معنادار نیست (.)P < 2/21

اشیا جدید ،پذیرا ،فعال ،سرزنده و پرانرژی هستند ( .)23با توجه به
پیشینه موجود ،انتظار میرفت برونگراها خوشبختی بیشتری را تجربه
کنند؛ ولی یافته های این پژوهش نشان داد ،با وجود تفاوت در مبنای
نظری ،تفاوتی بین درونگراها و برونگراها در میزان احساس خوشبختی
وجود ندارد .در مورد فرضیه دوم :تفاوت معناداری بین ابعاد حسی-
شمی (شهودی) در متغیر احساس خوشبختی ،دیده شد .بطوری که
ترجیح حسی میزان خوشبختی بیشتری را کسب کردند .با توجه به
بررسیهایی که محقق انجام داده است تحقیقی منطبق با این مفروضه
در بین تحقیقات داخل و خارج یافت نشده است .نتایج این فرضیه
ممکن است به این دلیل باشد که افراد شهودی آینده نگرند و حوادث
را پیشبینی میکنند ،اگر نتوانند آینده را پیشبینی کنند ،دچار
احساس عدم کنترل بر شرایط میشوند .آنها از وضعیت کنونی
میگذرند .به همین علت به تغییر دادن شرایط راغبند ،اما حسیها به
لحظه اکنون میاندیشند و برایشان مهم است که در حال حاضر در چه
شرایطی قرار دارند ( .)24از طرفی بیماریام.اس ،وضعیت بسیار متغیری
است و عالئم آن بستگی به این دارد که کدام ناحیه از سیستم عصبی
مرکزی تحت تأثیر قرارگرفته و درگیر شده است .بر این اساس هیچ
الگوی مشخصی از ام اس وجود ندارد و هر بیمار مجموعه متفاوتی از
عالئم را تجربه میکند ( .)21بنابراین می توان بیان کرد یکی از دالیلی
که بیماران ام.اس ،ترجیح شهودیاحساس خوشبختی کمتری دارند،
ویژگی غیرقابل پیشبینی بودن و نداشتن الگوی مشخصی از
بیماریام.اس است .درمورد فرضیه سوم :تفاوت معناداری بین ابعاد
تفکری -احساسی در متغیر احساس خوشبختی ،دیده نشد .با توجه به
بررسیهایی که محقق انجام داده است تحقیقی منطبق با این مفروضه
در بین تحقیقات داخل و خارج یافت نشده است .به همین دلیل
تحقیقاتی که بیشترین هماهنگی و شباهت محتوا را از نظر پارامترهای
مورد ارزیابی دارند ،مورد بررسی قرارگرفت .برخی از پژوهشگران،
شادکامی را در خوشبختی انسانها دخیل میدانند ( .)12یافتههای این
پژوهش با یافتههای پژوهش صباغی ( )1313همسو میباشد (.)21
صباغی ( )1313در پژوهش خود نشان داد که بین متغیرهای حسی-
شهودی و تفکری-احساسی و داوریکننده -ادراکی با میزان شادکامی
از نظر آماری رابطه معنادار نبوده است .ازجمله ویژگی فکریها آن است
که برای منطق ،عدالت و انصاف بهای فراوان قایلاند ،اما برای همه یک
استاندارد را رعایت می کنند ،در زمینه تصمیم گیری تحلیلهای آنها
غیر شخصی است؛ به طور طبیعی عیبها و ایرادها را میبینند و انتقاد
میکنند؛ به حقیقت بیش از ادب بها میدهند و تحت تأثیر موفقیت،
انگیزه پیدا میکنند .از جمله ویژگی احساسیها آن است که ،به همدلی
و هماهنگی بها میدهند و به استثنا بر قاعده توجه دارند؛ تأثیر
تصمیمگیری خود را روی اشخاص در نظر میگیرند؛ به طور طبیعی
عالقه به راضی کردن دیگران دارند؛ ممکن است بیش از اندازه احساسی
و عاطفی ارزیابی شوند؛ به ادب بیش از حقیقت بها میدهند ( .)20عدم
تفاوت دو گروه در میزان خوشبختی شاید به این دلیل باشد که فکری
و احساسی بودن افراد ارتباطی با میزان احساس خوشبختی آنها ندارد.
در فرضیه چهارم :تفاوت معناداری بین ابعاد داوریکننده-
مالحظهکننده در متغیراحساس خوشبختی دیده شد .بطوری که ترجیح
قضاوتی میزان خوشبختی بیشتری را کسب کردند .همچنین یافتههای
این پژوهش با یافتههای پژوهش رشیدی ( )1313و امانی و مجذویی

بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ابعاد شخصیتی مایرز -بریگز با
میزان احساس خوشبختی و تابآوری در بیماران مبتال به ام.اس است.
در فرضیه اول :تفاوت معناداری بین ابعاد درونگرایی -برونگرا درمتغیر
احساس خوشبختی ،دیده نشد .برخی از پژوهشگران ،شادکامی را در
خوشبختی انسانها دخیل میدانند ( .)12یافتههای این پژوهش با
پژوهش (کاستا و مک کری )1312 ،غیرهمسو است (( .)13کاستا و
مک کری )1312 ،در پژوهش خود نشان داد که شادکامی با سطح
باالی برونگرایی و سطح پایین روانرنجورخویی مرتبط است .همچنین
یافتههای این پژوهش با پژوهشهای گروسی فرشی ،مانی و بخشیپور
()1311؛ محمودی ،دهقانی ،رضازاده ( )1332و صبحی قراملکی و
پارسامنش ( )1331غیرهمسو است ( .)22-22یافتههای پژوهش
گروسی فرشی ،مانی و بخشی پور ( )1311گویای آن است که شادکامی
با برونگرایی ارتباط مثبت دارد .یکی از متغیرهای بسیار مهم در رابطه
با احساس شادکامی ،تیپشخصیتی میباشد که ادبیات ارتباط شادمانی
با اجتماعی بودن و برونگرایی ،میگوید که افراد شاد ،شخصیتهای
برونگرایی دارند ( .)23همچنین محمودی ،دهقانی ،رضازاده ()1332
در پژوهش خود نشان دادند که بین شادکامی و تیپشخصیتی
(درونگرایی – برونگرایی) رابطه معناداری وجود دارد .همچنین صبحی
قراملکی و پارسامنش ( )1331در پژوهش خود نشان دادند که
برونگرایی پیش بینی کننده میزان شادی در افراد است .با توجه به
اینکه برونگراها انسان هایی خون گرم ،اجتماعی ،معاشرتی ،عالقمند به
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حسّیها آن است که آنها به عقلسلیم و واقعگرایی بها میدهند ،به
عملی بودن پیشنهاد و به جزییات آن توجه دارند؛ همچنین حسّیها به
زمان حال توجه دارند و به آنچه مطمئن و منسجم است اعتماد
میکنند ،اطالعات را به شیوه قدم به قدم ارائه میدهند ( .)20با توجه
به ویژگیهای مطرح شده انتظار میرفت حسیها تابآوری بیشتری را
تجربه کنند؛ ولی یافته های این پژوهش نشان داد ،با وجود تفاوت در
مبنای نظری تفاوتی بین حسّیها و شهودیها در میزان تابآوری وجود
ندارد .در فرضیه هفتم :تفاوت معنادار بین ابعاد تفکری -احساسی در
متغیرتابآوری دیده شد .بطوری که ترجیح تفکری میزان تابآوری
بیشتری را کسب کرد .با توجه به بررسیهایی که محقق انجام داده
است تحقیقی منط بق با این مفروضه در بین تحقیقات داخل و خارج
یافت نشده است ،به همین دلیل تحقیقاتی که بیشترین هماهنگی و
شباهت محتوا را از نظر پارامترهای مورد ارزیابی دارند ،مورد بررسی
قرارگرفت .یافتههای این پژوهش با پژوهش عاشقی ( )1311تاحدودی
همسو است ( .)30عاشقی ( )1311در پژوهش خود نشان داد بین
تیپهای شخصیتی مایرز -بریگز و تعهد شغلی رابطه معناداری وجود
دارد و از بین تیپهای شخصیتی مایرز -بریگز فقط بعد فکری-
احساسی با ابعاد سه گانه رابطه معناداری وجود ندارد و بقیه ابعاد رابطه
معناداری وجود دارد  .نتایج این فرضیه ممکن است به این دلیل باشد
که تفکریها :در زمینه تصمیمگیری به صورت غیر شخصی هستند ،در
جریان تصمیمگیری عینی و تحلیلیاند ،آنها با تحلیل کردن و سبک
و سنگین نمودن مدارک و شواهد موجود ،تصمیم میگیرند ،معتقدند
احساسات زمانی معتبر است که منطقی باشد .در نتیجه تفکریها با دارا
بودن ویژگیهای مطرح شده ممکن است تابآوری بیشتری را تجربه
کنند .ولی افراد احساسی :تصمیمگیری براساس ارزشهای شخصی
دارند ،به همدلی و مهربان بودن افتخار میکنند ،معتقدند هر احساسی
معتبر است خواه معنیدار باشد یا نباشدو بطور طبیعی عالقه به راضی
کردن دیگران دارند ( .)20شاید دو ویژگی تاکید زیاد بر تصمیمگیری
براساس ارزشهای شخصی و اعتقاد به این باور که هر احساسی معتبر
است خواه معنیدار باشد یا نباشد ،در افرد احساسی ،زمینه تابآوری
کم را برای این دسته از افراد فراهم کرده است .در فرضیه هشتم :تفاوت
معناداری بین ابعاد قضاوتی -ادراکی در متغییر تابآوری دیده نشد .با
توجه به بررسی هایی که محقق انجام داده است تحقیقی منطبق با این
مفروضه در بین تحقیقات داخل و خارج یافت نشده است .از جمله
ویژگیهای داوریکنندهها :محصولگرا هستند ،بیشتر میخواهند در
نظم و ترتیب بخصوصی کار کنند و اگر کارهایشان ساختار کافی داشته
باشد ،راضیتر هستند ،این افراد دوست دارند که زندگی را کنترل کنند،
میخواهند به ختم مقال برسند ،خودشان را به سادگی تطبیق
نمیدهند و معموالً شگفتزده شدن را دوست ندارند .از جمله
ویژگیهای مالحظهکننده ها :فرآیندگرا هستند (به اینکه کار چگونه
انجام میشود تاکید می ورزند) ،این اشخاص آزادی را دوست دارند و
ترجیح میدهند انعطافپذیر باشند ،اینها نگرشی دریافت کننده دارند
و به انتها رسیدن عالقهای ندارند و ترجیح میدهند گزینههای مختلف
را دریافت کنند ( .)20از مولفههای اصلی تابآوری پذیرش مثبت تغییر
میباشد ( )31با توجه به ویژگیهای مطرح شده انتظار میرفت
مالحظهکنندهها تابآوری بیشتری را تجربه کنند؛ ولی یافتههای این
پژوهش نشان داد ،با وجود تفاوت در مبنای نظری تفاوتی بین

( )1331تا حدودی همسو میباشد ( .)23 ,21رشیدی ( )1313در
پژوهش خود نشان داد که دو تیپ حسی -شهودی و قضاوتی -ادراکی
میتواند هوش هیجانی را تعیین کند Bar-on .عنوان کرد هوش
هیجانی از پنج مؤلفه تشکیل میشود -1:درون فردی -2بین فردی -3
انطباق پذیری  -4مدیریتاسترس  -1خلق کلی :شادکامی و
خوشبینی .تئوری هوش هیجانی دیدگاه جدیدی درباره پیشبینی
عوامل مؤثر بر موفقیت و همچنین پیشگیری اولیه از اختالالت روانی
فراهم میکند ( .)21امانی و مجذویی ( )1331در پژوهش خود نشان
دادند که هرچه زوجین ادراکی و قضاوتیتر باشند ،رضایت زناشویی آنان
افزایش مییابد .آلیس ( ،)1332رضایت زناشویی را از احساسات مرتبط
با خشنودی ،رضایت و لذت تجربه شده توسط زن و شوهر ناشی میداند
( .)32نشاط دوست و همکاران ( )1311مطرح نمودند که شادکامی با
رضایت زناشویی ،خوشبینی ارتباط مثبت معنادار دارد ( .)31نتایج این
فرضیه شاید به این دلیل باشد که افراد قضاوتی بیشتر میخواهند در
نظم و ترتیب بخصوصی کار کنند و اگر کارهایشان ساختار کافی داشته
باشد ،راضیتر هستند ،این افراد تصمیمگیری را دوست دارند ،تمایل
دارند که زندگی را کنترل کنند ،میخواهند به ختم مقال برسند و
پرونده را ببندند ( . )20از طرفی یکی از عوارض ناشی از بیماری اماس،
ضعف و تخریب شناختی است .نقایص شناختی  42الی  %02مبتالیان
به اماس را بسته به رویکرد مطالعه و جمعیت مورد بررسی تحت تأثیر
قرار میدهد ( .)32اماس میتواند به زوال عقل ( )33و به از دست دادن
حافظه کوتاهمدت ،تمرکز ،قضاوت و استدالل منجر شود ( .)34بنابراین
بواسطه آسیبهایی که بیماری اماس برای بیماران ایجاد میکند،
بیمارانی که بعد قضاوتی در آنها باالتر است احساس خوشبختی بیشتری
میکنند .در فرضیه پنجم ،تفاوت معناداری بین ابعاد درونگرا -برونگرادر
متغیر تابآوریدیده نشد .یافتههای این پژوهش با پژوهش شفیعزاده
( )1331غیرهمسو است ( .)31شفیعزاده ( )1331در پژوهش خود
نشان داد تابآوری با برونگرایی و وجدانگرایی رابطه مثبت دارد.
همچنین یافتههای این پژوهش با پژوهشهای قلیپور و همکاران
( )1334و ایزدآبادی ،میدخت رضایی و سروقد ( )1331غیرهمسو است
( .)31قلیپور و همکاران ( )1334در پژوهش خود نشان دادند که
برونگرایی رابطه علی مستقیم با تابآوری دارد .همچنین ایزدآبادی،
میدخت رضایی وسروقد ( )1331در پژوهش خود نشان دادند ،عوامل
برونگرایی با تاب آوری رابطه مثبت دارد .از طرفی ،با توجه به اینکه
برونگرایی با عواطف مثبت ،مانند :شادی ،لذت و عشق و هیجان و با
روحیه بودن همراه است ،میتواند باعث ایجاد روابط محکم بین افراد و
درک منطقی از شرایط به وجود آمده شود .با توجه به پیشینه
موجودانتظار میرفت برونگراها تابآوری بیشتری را تجربه کنند؛ ولی
یافته های این پژوهش نشان داد ،با وجود تفاوت در مبنای نظری ،تفاوتی
بین برونگراها و درونگراها در میزان تابآوری وجود ندارد .در فرضیه
ششم :تفاوت معناداری بین ابعاد حسی -شمی (شهودی) و میزان
تابآوری دیده نشد .با توجه به بررسیهایی که محقق انجام داده است
تحقیقی منطبق با این مفروضه در بین تحقیقات داخل و خارج یافت
نشده است .از جمله ویژگی شمّیها (شهودیها) آن است که آنها به
آینده توجه دارند و به اطالعات دقیق توجهی ندارند ،دوست دارند
مهارت های جدید را بیاموزند ،اما وقتی تسلط پیدا کردند کسل
میشوند؛ همچنین به تخیل نیز زیاد بها میدهند .از جمله ویژگی
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بریگز-بر اساس یافتههای این پژوهش بین بعضی از ابعاد شخصیت میرز
اس رابطه وجود.با میزان احساس خوشبختی و تابآوری در بیماران ام
بریگز و- لذا پیشنهاد میشود با اجرای آزمون ابعاد شخصیت مایرز.دارد
،شناخت ابعاد شخصیتی بیماران و ویژگیهای شخصیتی هر ترجیح
برنامههای آموزشی جهت ارتقا تابآوری واحساس خوشبختی بیماران
،تدوین گرددهمچنین پیشنهاد میشود با توجه به نتایج این پژوهش
محققان این پژوهش را بر مبتالیان به سایر بیماریهای خود ایمن
.) بسنجند.. سندرم شوگرن و، سرطان،(پیسی

 از.داوریکنندهها و مالحظه کنندهها در میزان تابآوری وجود ندارد
 نتایج-:جمله محدودیتهای پژوهش میتوان به موارد زیر اشاره کرد
کمبود-این پژوهش قابل تعمیم به سایر اختالالت نورولوژیک نمیباشد
منابع مطالعاتی و دسترسی محدود به ژورنالهای خارجی در بخش
.پیشینه
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