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 مقاله پژوهشی 
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  )MS( سیاسکلروز پلیزن و مرد مبتال به مولت

  
  ٤ييالرضا ي، آرش موس٣يخادم ي، عل٢زاده ي، سارا عل١٭زاد نيه حسيآس
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 دهیچک

جاد يماران ايب يبرا يباشد که عوارض و مشکالت فراوان يمافراد جوان بالغ ر رونده د شيپ ينورولوژ يمارين بيتر عيشاس يپل اسکلروزيمولت :هدف و نهیزم شیپ
 جيتدر به يروزمره زندگ يدادهاياز رو يناش يدهند که فشار روان يمنشان  ينيبال يها افتهي د.ده يمسوق  يدر زندگ يو وابستگ يناتوان يسو بهرا  ها آننموده و 

ر را يتأثن يتواند ا يمگوناگون  يرهايف و مختل سازد. متغيرا تضع ها آنتواند  يمداده ر ر قرايتأثرا تحت  يمنيستم ايس ازجملهمختلف بدن  يها ستميست يلفعا
  ت.انجام شده اس اس ماان به يت در مبتاليبا پنج عامل شخص يجانيهوش ه يها مؤلفهان يرابطه م يبررس باهدفمطالعه حاضر  د.يت نمايا تقويل و يتعد

ن مارايت از بيبه انجمن حما کننده مراجعه اس امماران مبتال به يزن) از ب ٩٢مرد و  ٥٨نفر ( ١٥٠شامل  ،يا سهيمقا -يفيمطالعه توص کيپژوهش حاضر روش: 
پـژوهش   يدر دسترس انتخاب شـدند. ابزارهـا   يريگ نمونهه بود که به روش يستان ارومشهر ينيخممارستان امام يب يو فوق تخصص يو درمانگاه تخصص اس ام

 و ها شاخصپژوهش از  يها دادهل يتحل يماران اجرا شد. برايب يبود که بر رو آن -بار يجانينئو فرم کوتاه و هوش ه يتيپرسشنامه شخص يها پرسشنامهشامل 
  استفاده شد. T يار و آزمون آمارين، انحراف معيانگيشامل م يآمار يها روش

ـ  يت تنها در بعد روان رنجورير پنج عامل شخصد: ها افتهی ـ   دار يمعنـ مـاران زن و مـرد تفـاوت    ين بيب  مؤلفـه در پـنج   يجـان يهـوش ه  يهـا  مؤلفـه ن يبـود. ب
  وجود داشت. دار يمعنماران زن و مرد تفاوت ين بي، بمسئلهو حل  ي، تحمل فشار روانيريپذ انعطاف، ي، همدليريپذ تيمسئول

  شود. يمشنهاد يماران پين بيبه ا ييدارو يها درمانعالوه بر  يرفتار يشناخت يها درمانو  يجانيهوش ه يها مؤلفه مشاوره، آموزش: يریگ جهینت
 سيپل اسکلروزيت، مولتي، پنج عامل شخصيجانيهوش ه يها مؤلفه :يدیواژگان کل
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  ٠٤٤-٣٣٤٤٠٠٩٤اروميه، تلفن:  ياروميه، دانشگاه آزاد اسالم :هآدرس مکاتب

Email: Marziye_hosienzad@yahoo.com 

  

                                                
  سنده مسئول)يه (نوياروم اسالمی، واحد زاد، دانشگاه آيارشد روان شناس کارشناسي ١.
  زيتبرواحد  اسالمی، ، دانشگاه آزاديارشد روان شناس ي. کارشناس٢
  ، گروه روانشناسی، اروميه، ايرانهيارومواحد  اسالمی، دانشگاه آزاد ۳
  هياروم يمتخصص مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشک ٤
٥ Multiple Sclerosis 

  مقدمه
ن ياند که ب دهيعقن يدانشمندان و فالسفه به ا ديربازاز 

وجود  دوسويه رابطه شناختي روان يها بيآسو  يجسمان يماريب
سالمت به نام  يد در دوران شناسيدنسبتاً ج يا حوزه د.دار

پردازد که چگونه  يمن موضوع يبه ا يعصب يروان شناسي ايمني
به  ابتالداده و خطر ر ييرا تغ يمنيدستگاه ا ،شناختي روانعوامل 

وجود دارد که نشان  يموارد متعدد د.ده يمش يرا افزا يماريب
 يزا تنش يدادهايو رو يديناام ،يدرماندگ ،يدهد افسردگ يم

شوند  يم يماريدر افراد موجب ب يمنيستم اير سييبا تغ يزندگ

) اس ام( ۵سيپل اسکلروزيمولت ،مزمن يها يماريب ازجمله .)۱(
به آن مبتال  يه زندگين اوليباشد که غالباً جوانان در سن يم
آن  يبرا يناشناخته است و درمان قطع يماريعلت ب د.شون يم

 منشأه امروزه در مورد ک يديه جديفرضالبته  د.وجود ندار
شده است به  ارائهس يپل اسکلروزيب در مولتيآس شناختي سبب
 يب بافت عصبيتخر د.اشاره دار ينخاع يمغز ياهرگيس يينارسا

ن ي؛ ادشو يم يمنجر به نقص شناخت ،د مغزيسف مادهن يهمچن
محققان اذعان  .)۲دارد (ن نام يليغالف م يتباه ،ندهايفرآ

 به کارکرد تنها نه يعصب يبرهايف ييزدان يليدارند که م يم
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گذارد بلکه ممکن است موجب  يم اثر يحرکتو  يستم حسيس
  .)۳شود ( يروان يشناخت بيآس عالئمها و  يماريببروز 

 يانند احساس کرختگ(مف يممکن است خف يمارين بيعالئم ا
معموالً  ؛ کهدباشن ها) اندام يانند فلج گذرا(مد يشدا يو  ها) اندامدر 
شوند و البته  يمن سال ظاهر يو گاه در عرض چند يناگهان طور به

متفاوت  يهر فردر د اس ام ياختصاص يشرفته و عالئميشدت پ
و چ ديو عالئم آن در ه يمارير بيس ت.سين ينيب شيپاست و قابل 

آن  يق و درمان کامالً قطعيلت دقاگرچه ع ت.سيکسان ني يماريب
قات يد و تحقيجد يها درماناما امروزه  ،هنوز ناشناخته است

افراد  يبرا ؛ کهتدر حال انجام اس يمارين بيدر مورد ا يمتعدد
کشنده  يماريک بي تنها نه اس ام د.باش يم دوارکنندهيامار يمبتال بس

و با طول عمر  يباً عاديتقر يک زندگيست بلکه اکثر افراد مبتال ين
  .)۴(د کنن يم يرا سپر يعيطب

 يها صهيخصکه  اند کردهن فرض يز چنياز پژوهشگران ن يبرخ
نقش مهم در علت  يعصب و غدد يها پاسخق ياز طر يتيشخص
قات مختلف نشان داده يتحق )۵دارند ( يجسم يها يماريب يشناس

 د.ت عمده وجود داريشخص دودستهن خصوص يدر ا يطورکل بهکه 
ت خود يشخص ،گريد دستهو  ١يماريت مستعد بيشخص ،دسته کي

به  يماريمستعد ب تيشخص باافراد  ت.اس ٢بهبوددهنده
ر يمغا يرفتار يو الگو يجانات منفيبا ه يپرفشار روان يها تيموقع

در مقابل  ،شوند يممار يزودتر ب جهيدرنتدهند  يمپاسخ  يبا سالمت
ن گروه از افراد يا .ت) اسبهبوددهندهود (خت ين افراد شخصيا

مقاومت  يماريمقابله کرده و در برابر ب يبا فشار روان يمؤثر طور به
چون گرم و با  ييها يژگيو يل افراد معموالً داراين قبيا د.کنن يم

و  ياريهوش ،يجانيثبات ه يدارا ،يحرارت بودن نسبت به زندگ
و  نفس اعتمادبهبا  ،مطمئن ،يکنجکاو ،بودن يپرانرژ ،يچابک

ت يشخص يافراد دارا د.باشن يمش يو مثبت اند نيب خوش ،سازنده
 ،يکيچون حاالت نوروت ييها يژگيو يبرعکس دارا ،يماريمستعد ب

و  يبدخلق ،ينگر يمنف ،ينيبدب ،يناسازگار ،يضعف عصب
راً تصور ياست که اخ يماريب اس . ام)۶باشند ( يمن ييپا نفس عزت

و  يشناخت يمنيا ،يطيحم ،يکيژنت ،يروسيجه عوامل ويشده نت
 ينيب شيپممکن است  يو اجتماع يعوامل روان د.باش يشناخت روان

 يماريشرفت بيدر پ يا نقش مهميباشد و  اس امشروع  کننده
  د.داشته باش اس ام يها نشانهبا  يکيداشته و ارتباط نزد

است که هر  يمختلف يها جنبهشامل  يتيشخص يها يژگيو
گر در پاسخ يد يها جنبهاست نسبت به ممکن  ها جنبهن يک از اي

 ،تياز شخص ٣ف آلپورتي. در تعر)۷باشند (ها مهم  تيموقعبه 

                                                
1. Prone-Disease personality 
2. Self-Improvement 
3. Alport 

ت از يآن است که شخص يجسمان يمقصود آلپورتاز اصطالح روان
کپارچه کار يک واحد ي صورت به باهمکه  شده ليتشکذهن و بدن 

  .)۸است ( يستيو نه تماماً ز يت نه تماماً ذهنيشخص ،کنند يم
 يدگاهيد ،با در نظر گرفتن پنج عامل ،و کاستا يمک کر

 يت دارند و معتقدند مدل پنج عاملير و جامع به شخصيفراگ
باً تمام صفت يتقرو نسبت به انسان دارد  يد جامعيت ديشخص

ت را در يشخص يعلم يها هينظران عامه مردم و يدر م مورداشاره
 ،يوان رنجورر(ن مدل پنج عامل ياساس ا بر .)۹( رديگ يم بر

 درمجموعبودن)  باوجدان ،يسازگار ،به تجربه يگشودگ ،ييبرونگرا
از  يجامع يابيباشند که امکان ارز يما صفت يوجه  ۳۰ يدارا

  .)۱۰کنند ( يمت را فراهم يشخص
به ت يان سالمت و شخصيرابطه م درباره يپژوهشگران شواهد

و  يتيخصات شين خصوصيارتباط ب دربارهق يتحق اند. آورده دست
 آمده دست بهافته هماهنگ ين يبا چند يمتعاقب آن سالمت جسمان

 ،خشم ت.اس شده ييشناساگر يد يشيآزما يها يبستگباهماست و 
ن يشتريب ،يمنف يريجان پذيه ،يخصومت مزمن و روان رنجور

  .)۱۱هستند ( يف سالمتيتضع يبرا يتيعوامل خطر شخص
ت و يشخص يلمدل پنج عام يکه بر مبنا ييها يبررسدر 

و افراد سالم صورت گرفته  اس امماران يب يتيسه شخصيمقا باهدف
تنها در دو عامل  اس امماران مبتال به ين است که بيانگر ايج بينتا

دارند  يدار يمعنافراد سالم تفاوت ا بودن ب باوجدانو  يروان رنجور
 ز باين يتيشخص يها يژگيواز  يدر برخ اس ام. افراد مبتال به )12(

در  يتيشخص يها يژگيودر  يافراد سالم تفاوت دارند و ناهماهنگ
 يتيو شخص يروان يها يژگيواز  يکي ت.ده شده اسيماران دين بيا

ر يشتر افراد درگيب گريد عبارت به ت.اس يريپذ کيتحرافراد مبتال 
 اس امافراد مبتال به  درواقع د.شون يمو حساس  ريپذ کيتحرافراد 

دا يپ يجانيدر بعد ه يدگيد بيآس ژهيو به يتيرات شخصييتغ
 عالئمها در صورت تداوم منجر به  يدگيد بيآسن يا د.کنن يم

 يتيو شخص يل به اختالالت روانيتبد مرور بهشده که  يمزمن
 ،ات ممکن عمدتاً ثابت هستنديخصوص اگرچه؛ )۱۳شوند ( يم

) همگن ينج عامل(پ يات اصليه هست که خصوصيشواهد اول يبعض
ا درمان ي يدرمان روانمانند  يشناخت روان يها درمانبا  ت.اس

  د.ر باشنييقابل تغ يرفتار يشناخت
سم در يداده که نوروت اس نشان ام يماريب ها درباره پژوهش

با  اس ن اممارايب )۱۴(داشتند  يکه خستگ اس امماران يب
ابنده و يبهبود  عودکننده اس نوع امماران يب )۱۳( يشناخت بيآس

ن يباالتر بود و در چند )۱۵(ا مضطرب يافسرده  اس، ام مارانيب
 يتيشخص يژگيافراد سالم در و اس و امماران ين بيگر بيپژوهش د

  .)۱۶است (بوده  دار يمعنسم تفاوت ينوروت
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گر که ياز عوامل مهم د يکي يقبل يها پژوهشج يطبق نتا
 افراد ارتباط يجانيو ه يروان ،يم با سالمت جسمانيمستق طور به

 د.باش يم يجانيهوش ه د.ده يمر قرار يتأثداشته و آن را تحت 
نشان دادند،  يبا استفاده از معادالت ساختار ٢هولدورثو ١جانسون
که بر سالمت دارد واسطه  يميمستق براثرافزون  ،يجانيهوش ه

شامل  يجانيآن هوش ه - بار ازنظر د.ز هستنيت و سالمت نيشخص
است  ير شناختيغ يها مهارتها و  تيکفا ،ها يتوانائاز  يا مجموعه
اجات و يت در مقابله با احتيکسب موفق يفرد را برا ييکه توانا
مطرح  ٣آن -بار .)۱۷دهد ( يمر قرار يتأثتحت  يطيمح يفشارها

 يها يژگيو ،يجان خودآگاهيشامل ه يجانيکند که هوش ه يم
تحمل  ،مسئلهحل  ،خوب ين فرديمختلف مانند ارتباطات ب

 يرا با سالمت عاطف يجانيآن هوش ه -بار د.باش يم... واسترس 
در ارتباط  يجانيسالمت ه درمجموعو  يفعل يت روانيوضع يعني

ت ارتقاء يقابل يجانيآن هوش ه -مطابق نظر بار د.دان يمم يمستق
توان با آموزش و  يمکند و  يمر ييزمان رشد و تغ يدارد و ط

بنا به  د.ين را بهبود بخشآ يمانند فنون درمان ياصالح يها برنامه
  است: مؤلفه ۱۵ يطه دارايدر پنج ح يجانيآن هوش ه - ف باريتعر

 يخودآگاه يها مؤلفهکه شامل  يطه درون فرديح -۱
د و خو ٧استقالل ،٦نفس عزت ،٥ابراز وجود ،٤يجانيه

  د.باش مي ٨ييشکوفا
روابط  ،٩يهمدل يها مؤلفهکه شامل  ين فرديطه بيح -۲

 د.باش مي ١١يريذپ تيمسئولو  ١٠ين فرديب
 ،١٢مسئلهحل  يها مؤلفهکه شامل  يطه سازگاريح -۳

 د.باش مي ١٤يريپذ انعطاف ،١٣ييگرا واقع
تحمل  يها مؤلفهت استرس که شامل يريطه مديح -۴

 د.باش مي ١٦و کنترل تکانه ١٥يفشار روان
و  ١٧ينيب خوش يها مؤلفهکه شامل  يطه خلق عموميح -۵

ت يريبا مد يجاني، هوش ه)۱۸باشد ( مي ١٨يخوشبخت
 ،سالم يرفتارها ،خلق مثبت ،ينيب خوش ،استرس

                                                
1. Holdsworth 
2. Holdsworth 
3. Bar – ON 
4. Emotional self – Awareness (ES) 
5. Assertiveness (AS) 
6. Self – Regard (SR) 
7. Independence (IN) 
8. Self- Actulization (SA) 
9. Empathy (EM) 
10. Inter personal Relationship (IR) 
11. Social Responsibility 
12. Problem Solving (PS) 
13. Reality Testing (RT) 
14. Flexibility (FL) 
15. Stress Tolerance (ST) 
16. Impulse Control (IC) 
17. Optimism (OP) 
18. Happiness (HA) 

رابطه مثبت و با  ين فرديت از روابط بيو رضا يهمدل
و  يعالئم خستگ ،يافسردگ ،استرس ،يروان يآشفتگ
 .)۱۹دارد ( يه منفرابطضعف 

بهره  ،سن و جنس متفاوت يداراد آن نشان داد که افرا –بار 
 يجانيهوش ه د.رندا يمتفاوت يجانيه يها رخ مينا ي يجانيه

و  ۴۰افراد در دهه  د.ده يمش نشان يافزا يسال انيمحداقل تا سن 
 د.ها دارنتر مسنو  ترها جواننسبت به  يباالتر يجانيبهره ه ۵۰

دارند، اما مردان در  يمشابه يجانيبهره ه يطورکل بهزنان و مردان 
 يت استرس نمرات باالتريريو مد يريپذ انعطاف ،يحوزه درون فرد

نشان  ينمرات باالتر ،ين فرديدر حوزه ب ،زنان که يدرحال ،ارندد
فه يشتر از مردان وظيدارند و ب يبهتر ين فرديدهند و روابط ب يم

دارند و  يباالتر نفس عزتمردان  ،برعکس د.کنن يمشناسانه عمل 
ر (دکنند  يمشتر مستقل هستند و استرس را بهتر تحمل يب

دارند و در حل مسئله  يشتريب يريپذ انعطاف ه)،کوتا يها دوره
 يز شواهدين د.از زنان هستن تر نيب خوشکنند و  يمبهتر عمل 

باال با سالمت  يجانينمرات بهره ه ،دهد يموجود دارد که نشان 
ار يبس ين با سالمت روانييپا يجانيبهتر و نمرات بهره ه يروان

  .)۱۸دارد ( يمشکل همبستگ
هوش  يها مؤلفهان يتباط منه اريدر زم افتهي انجامقات يتحق

 يمرتبط با عملکرد سازگار يتيشخص يندهايو فرآ يجانيه
 يها زميمکانو  يجانين هوش هيمشخص کرده که ب ،يشناخت روان

ن يهمچند. وجود دار يدار يمعنارتباط  يشناخت روان يا مقابله
ن يا يحام ،ها شناختها و  جانيه يبر رو افتهي انجام يها يبررس
 يذهن يو ساختارها يادراک يرهاير و تفسيه تعبه است کينظر

  .)۱۹آورند ( يبه وجود مرا  ياريهوش ،خاص
رابطه با ر د يجانينقش هوش ه ،ياروچين به نظر سيهمچن

ل يبه دل د.تواند متفاوت باش يم يل استرس و سالمت روانيتعد
افراد را از استرس در امان  ،يجانيهوش ه ها، مؤلفه ينکه برخيا

 که يدرحال .انجامند يمط يبا مح ها آنبهتر  يه سازگارداشته و ب
  .)۲۰( د.نيآن ممکن است متفاوت عمل نما يها مؤلفه يبرخ

بافت  اس امماران يب يکت و همکارانش بر رويدر پژوهش بند
و  يريادگي ،ين آزمون کالميده شد و چنديماران کشيهمه ب يمغز

ل به يما(ت ييکاهش در برونگرا د.گرفته ش ها آنت از يشخص
ل به يما(تتجربه  ؛باز بودن )،ييبودن و ماجراجو خلق خوش

تمرکز  (دامنه يخودآگاه د)،يات جديد و تجربيعقا ،دياطالعات جد
 يتر کرتکس مغز نييپاو سطح  ت)شرفيپ يف و تالش برايبر تکل

ل ين ادعا دادند که تحليا يبرا يشواهد کاف ها آن د.آم به دست
  .)۱۳دارد (ارتباط ت ير نامطلوب بر شخصيتأثبا  اس امکال در يکورت

جان يپژوهش بشارت و همکاران نشان داد که سبک مقابله ه
رابطه  اس امماران يدر ب يشناخت روان يستيمحور مثبت با بهز
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آنان رابطه  يشناخت روان يدرماندگدارد و با  يدار يمعنو ت مثب
با  يمنفجان محور ين سبک مقابله هيهمچن د.دار دار يمعن يمنف
دارد و  يدار يمعنو  يرابطه منف اس ر اممايب يشناخت روان يستيبهز

  .)۲۱دارد ( دار يمعنآنان رابطه مثبت  يشناخت روان يبا درماندگ
 يشناخت روان يفاکتورها ييل شناسايبه دلق ين تحقيت اياهم

 يتيشخص يها عاملبا  ها آنو ارتباط  يمارين بيل در ايدخ
 يتيشخص يها عاملو  ها مؤلفهن يل رابطه بين تحليهمچن د.باش يم
ش يافزا ،يت زندگيفيبهبود ک يرا برا ييتواند راهکارها و الگوها يم

 يبرا زيدآميتهداز عوامل  ياريسازگارانه و مبارزه با بس يرفتارها
و  يبهداشت يها برنامهآن سبب انجام  تبع بهفراهم آورد و  يسالمت

  د.شو اس ام يرمايرانه در بروز بيشگياقدامات پ
 

  کار روشمواد و 
 يا سهيمقا -يفيمطالعه توص کيطرح پژوهش: پژوهش حاضر 

ماران مبتال به يه بين پژوهش شامل کليدر ا يآمار جامعه است.
طبق آمار معاونت درمان دانشگاه علوم  د.باش يمه يشهر اروم اس ام

مهر سال  ١٠خ يتا تار يجان غربياستان آذربار ه دياروم يپزشک
 يل پرونده پزشکيتشک اس امماران مبتال به يبز نفر ا ١٥٠٠ ،١٣٩١

 يه زندگيدر شهر اروم ها آننفر  ٥٠٠ن تعداد يکه از ا اند داده
رگان استفاده شده ومحاسبه حجم نمونه از جدول م يبرا د.کنن يم

شد که نمونه  يمنفر  ٢١٧ يآماره ن جدول نمونيبا توجه به ا ت.اس
 ن)ز ٩٢ –مرد  ٥٨(نفر  ١٥٠ن پژوهش به يار د يموردبررس يينها

 يمارانيط حاد و بيشرا يماران دارايب که نيابه علت  ت.افيکاهش 
 د.نبودند در نمونه قرار نگرفتن ها پرسشنامهکه قادر به انجام 

اد بودن يماران و زيب يو روح يت جسمين با توجه به وضعيهمچن
 پرشدهناقص  رتصو بهکه  ها پرسشنامهاز  يتعداد ،سؤاالتتعداد 

ن يماران در ايگروه ب ين سنيانگيم د.بودند از پژوهش حذف شدن
  د.) سال بو١٧- ٤٥( يو دامنه سن )SD= ٢/٧سال ( ٣٢پژوهش 

روش  صورت به پژوهشن يدر ا کننده شرکتمار يب يها نمونه
ن يا يها پرسشنامه اند. شدهدسترس انتخاب ر د يريگ نمونه

ت يدر انجمن حما ١٣٩١ ماه يد ٢٨تا  مهرماه ٢٨خ يتارز پژوهش ا
مارستان يب يو فوق تخصص يو درمانگاه تخصص MSماران ياز ب

ماران ياز ب يتعداد ت.ده اسيل گرديه تکمياروم شهر ينيخمامام 
نموده و  يحاد نبود با پژوهشگر همکار ها آنت يکه وضع

ماران که حاضر به ياز ب يتعداد يل کردند وليرا تکم ها پرسشنامه
و درمانگاه  ٨بخش سالن  يبا پژوهشگر نشدند توسط منش يهمکار

ن کار يق به ايتشو ،ميرمستقيغ صورت بهدر انجمن توسط کادر آن 
و  يو روح يجسم ازنظرماران حاد که ينمودند و ب يشده و همکار

 د.ق کنار گذاشته شدنين تحقياز ا ،نبودند يت خوبيدر وضع يروان

 يها پژوهش از روش آماره يها داده ليوتحل هيتجز يبرا تيدرنها
  استفاده شد. T-testآزمون  و يفيتوص

 شده: دنظريتجدوتاه و ک، فرم NEO يتيشخص پرسشنامه
 يتيشده پرسشنامه شخص دنظريتجدفرم  NEO-PI-Rتست 
NEO يپائولتتوسط  ۱۹۸۵ه در سال کن آن است يجانش و. 

 ين تست حاويه شده است. ايته يرک کوستا و روبرت آر. مک
توسط خود فرد) و  يبند درجه( Sدو فرم  يال است و داراؤس ۲۴۰
 يه پنج عامل اصلک باشد يمگران) يتوسط د يبند درجه( Rفرم 

و  رديگ يمت در هر عامل را اندازه يت و شش خصوصيشخص
ن ي. ادهد يمت فرد ارائه ياز شخص يجامع يابي، ارزبيترت نيا به

و اجرا شده است.  يابيترجمه، هنجار يران توسط گروسيتست در ا
) NEO-FFIن تست (يا يسؤال ۶۰وتاه و کق از فرم ين تحقيدر ا

رت کياس ليمق کياالت آن در ؤه سکاستفاده شده است 
و  يرک کم .شوند يمو توسط خود فرد پاسخ داده  يا درجه پنج

دانشجو  ۲۰۸ ينئو را بر رو يسؤال ۶۰فرم  ۱۹۸۳وستا در سال ک
، ۸۰/۰، ۷۵/۰، ۸۳/۰ ييايب پايدند و ضرارکسه ماه اجرا  فاصلهبه 
به دست  Cو  N ،E ،O ،Aعوامل  يب برايرا به ترت ۷۹/۰و  ۷۹/۰

 يآزمون به فاصله دو هفته براز با ييايپا يمان پژوهشآوردند. در 
 يب همسانيو دامنه ضر ۹۰/۰تا  ۸۶/۰ن ين تست، بيا يها اسيمق

قات اعتبار يثر تحقکگزارش شده است. ا ۸۶/۰تا  ۶۸/۰آن  يدرون
قرار  دييتأ) مورد Rو  Sفرم  ياس را (با استفاده از همبستگين مقيا

ن يموجود ب ياران همبستگک) برناردو و هم۱۳۸۰، ي(گروس اند داده
تا  ۸۷/۰ن ي، بNEO-PI-Rو  NEO-FFIفرم  ورا در د يابعاد اصل

از آزمون  ها داده ليوتحل هيتجز يبرا .)۱۱(اند  کردهگزارش  ۹۳/۰
 زمان همون يل رگرسيرسون و تحليپ يب همبستگي، ضريآمار

  استفاده شد.
ن پرسشنامه شامل ياآن:  -بار یجانیهوش هه پرسشنام

 ٣٨٣١ يان بر رو –اس بود که توسط بار يمق ١٥ يماده برا ١١٧
 )يجنوب يقايه و آفريجرين ،هند ،آلمان ،نيرژانت(آکشور  ٦نفر از 

ج حاصل از ينتا د.يگرد يبايهنجار يشمال يکاياجرا شد و در آمر
برخوردار  يمناسب ييايو پا يياز روا آزمون،که د نشان دا يابيهنجار

هنجار شده آن  يها و داده شده ترجمهزبان  ٢٢ابن ابزار به  ت.اس
 درباره يو مطالعات متعدد شده يآور جمعشتر از پنج کشور يدر ب
سه با يدر مقان پرسشنامه يا ت.انجام شده اس ها داده ييايو پا ييروا
عالوه  ت.اس تر خالصهنسبتاً  يخود گزارش ده يها پرسشنامهر يسا
در مورد هوش  يتجرب طور بهاست که  يا پرسشنامهن ين نخستيبر ا

  .)١٩( دباش يمساخته شده و در دسترس  يجانيه
  ز دارد:ين يگريد يها تيمزن پرسشنامه يا

 آمده دست بهشرکت کننده  ٤٠٠٠بر اساس  يهنجار يها داده -١
  ت.اس
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 ت.د شده اسيسال پژوهش تائ ٢٠ش از ياساس بر ب -۲
 ،يبياس ترکيپنج مق ،ياس کليک مقي( يچندبعدد يک دي -۳

 د.آور يمرا فراهم  س)ايخرد مق ١٥
 د.دار يچهار شاخص اعتبار -۴
 يپاسخ افراط يريل سوگيتعد يح که برايک عامل تصحي -۵

 ت.شده اس يطراح
بر  ها داده( ت.سا يو چند فرهنگ يالملل نيبکانون توجه  -۶

 ،اروپا ،يجنوب يکايآمر ،يشمال يکاياساس نمرات مناطق آمر
 ت).اس آمده دست بهقا يا و آفريآس

 د.دار ييار بااليبس ييو روا ييايپا -۷
 ،يو پژوهش يو پزشک ينيبال ،يآموزش ،يشغل يها تيموقعدر  -۸

 ت.قابل کاربرد اس
 د.باش يمسال به باال  ١٦افراد  يمناسب برا -۹

 .)٢٢است (آسان  يخالصه با کاربرداس يک مقي -۱۰
 ٩٠نرم شده و به  يرانيان ايدانشجو ين پرسشنامه بر رويا

از:  اند عبارتآزمون  يها اسيمق ت.افته اسيعبارت کاهش 
 ،ييشکوفاد خو ،نفس عزت ،يخود ابراز ،يجانيه يخودآگاه
 ،ييگرا واقع ،ين فرديروابط ب ،يريپذ تيمسئول ،يهمدل ،استقالل
 ،تکانشل کنتر ،يتحمل فشار روان ،حل مسئله ،يريپذ انعطاف
ان آن  –مدل بار  گانه پنج يها ييتواناکه  يو خوشبخت ينيب خوش
در  يا درجه پنجاس يمقر آزمون ب يها پاسخ د.کنن يم يابيرا ارز

کامالً  ،مخالفم ،يتا حدود ،موافقم ،امالً موافقم(ککرت يف ليط
امالً (کک ياز پنج به  يگذار نمره ت.م شده اسيتنظ م)مخالف

ا ي يمنف يبا محتوا ها ماده يدر بعض ) و١،و کامالً مخالفم ٥ ،موافقم

م ) انجا١ ،و کامالً موافقم ٥ ،امالً مخالفم(ک پنج به کيمعکوس از 
ک از يبرابر با مجموع نمرات هر  ،اسيهر مق ينمره کل د.شو يم

 ١٥مرات ه کل آزمون برابر با مجموع ننمراس و يآن مق يها ماده
 ،يجانين در هوش هيانگيم ينمرات باال د.باش يماس يمق

و  يجانيه ازلحاظبالقوه  طور بهاست که  يشخص دهنده نشان
ن ييگر نمرات پاياز طرف د ت.اس مؤثر عملکرد يدارا ياجتماع
و احتمال وجود  يت در زندگيموفق يبرا يناتوان دهنده نشان

نقل از  به ،يموعس( د.اشب يم يو اجتماع يجانيه ،يمشکالت رفتار
 ييب باز آزمايضر )١٩٩٧(آن  –ق بار يتحق در ).١٣٨٦ ،انيسپهر

گزارش شده است. در  ٧٥/٠ماه  ٤و بعد از  ٨٥/٠ک ماه يپس از 
کرونباخ در  يبه روش آلفا يدرون يب همسانيضر يگريد يبررس

 ٦٩/٠ن يها ب اسيمقخرده  يمختلف برا يها تيجمعهفت نمونه از 
ه ب ٧٦/٠ن يانگيما ب س)رمت نف(ح ٨٦/٠تا  )يريپذ تيمسئول(

ن يانگي) م١٣٨٣ز زارع (يران ني). در ا١٩٩٧،آن –ار (بدست آمد 
) ١٣٨٣( يآباد شمسو  ٧٦/٠پرسشنامه را  يدرون يکل همسان

نترل (ک ٨٣/٠تا  )يمدل(ه ٥٥/٠ن يب يا ر دامنهب آلفا را ديضر
ب يضر ).١٣٨٢ ،يريهشداند ( کردهگزارش  ٧/٠ن يانگيبا م ه)تکان

ان يدانشجو يکرونباخ برا يق آلفاين پرسشنامه را از طريا ييايپا
 يياين پايهمچن ،٩٣/٠کل  يو برا ٧٤/٠پسران  يبرا ،٦٨/٠دختر 

  د.به دست آم ٨٨/٠به روش زوج و فرد 
  

  ها افتهی
) مربوط به و درصد يفراوان( يفيتوص يها افتهيک ي در جداول

  ارائه شده است.روه مؤنث و مذکر دو گ يت شناختيجمع يرهايمتغ
  يفيتوص يها آماره: )1(جدول 

  درصد  يفراوان  تيجنس
  ۶۱,۳  ۵۸  رکجنس مذ

  ۳۸,۷  ۹۲  جنس مؤنث
  ۴۲  ۶۳  مجرد
  ۵۸  ۸۷  متأهل

  ۵۹,۳  ۸۹ پلميد
  ۳,۳  ۵ پلميد فوق

  ۳۵,۳  ۵۳ سانسيل
  ۱,۳  ۲ سانسيل فوق

  .۷  ۱ يدکتر
 ۴۷,۳ ۷۱ سال ۳-۱ يماريمدت ب
 ۲۶,۷ ۴۰ سال ۶-۳ يماريمدت ب
 ۲۶ ۳۹ سال ۹- ۶ يماريمدت ب

 ۳۶,۷ ۵۵ عود
 ۳۸ ۵۷ رييتغ يب
 ۲۵,۳ ۳۸ رونده شيپ
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 يموردبررس يرهايسه دو گروه مؤنث و مذکر در متغيمقا يبرا
 t) در پژوهش حاضر از آزمون يتيو صفات شخص يجاني(هوش ه

ول ن آزمون در جديا ليوتحل هيتجزج حاصل از يکه نتا استفاده شد
  ده است.يدو و سه ارائه گرد

  
  آن يها اسيمقر يو ز يجانيو مذکر در هوش ه مؤنث يها گروه tج آزمون يار و نتاين، انحراف معيانگيم :)2(جدول 

P  df  t  جنس  تعداد نيانگيم اريانحراف مع  

 مسئله حل  زن ۹۲ ۲۳,۰۸ ۲,۷۸ -۲,۴۲ ۱۴۸ .۰۱

 مرد ۵۸ ۲۴,۲۲ ۲,۸۱

 خوشبخت  زن ۹۲ ۱۹,۶۹ ۴,۳۸ -۱,۷۰ ۱۴۸ .۰۹

 مرد ۵۸ ۲۰,۹۶ ۴,۵۲

 استقالل  زن ۹۲ ۱۹,۷۰ ۳,۷۲ -۱,۶۹ ۱۴۸ .۰۸

 مرد ۵۸ ۲۰,۷۴ ۳,۴۹

 يروان فشار تحمل  زن ۹۲  ۱۵,۵۰ ۳,۳۹ -۳,۹۶ ۱۴۸ .۰۰۱

 مرد ۵۸ ۱۸,۰۶ ۴,۵۱

 ييخودشکوفا  زن ۹۲ ۲۰,۳۴ ۳,۷۸ -۱,۴۴ ۱۴۸ .۱۵

 مرد ۵۸ ۲۱,۳۷ ۴,۹۵

 يخودآگاه  زن ۹۲ ۲۰,۲۹ ۳,۱۶ -۱,۵۱ ۱۴۸ .۱۳

 مرد ۵۸ ۲۱,۱۲ ۳,۴۰

 ييگرا واقع  زن ۹۲ ۱۹,۲۶ ۳,۳۵ .۴۶ ۱۴۸ .۶۴

 مرد ۵۸ ۱۸,۹۴ ۴,۶۶

 ين فرديب روابط  زن ۹۲ ۲۴,۷۸ ۳,۲۳ ۱,۷۹ ۱۴۸ .۰۷

 مرد ۵۸ ۲۳,۵۵ ۵,۱۷

 ينيب خوش  زن ۹۲ ۲۲,۶۶ ۳,۵۷ -.۰۶ ۱۴۸ .۹۴

 مرد ۵۸ ۲۲,۷۰ ۴,۲۵

 نفس عزت  زن ۹۲ ۲۲,۱۰ ۳,۷۱ - .۰۵ ۱۴۸ .۹۵

 مرد ۵۸ ۲۲,۰۶ ۴,۸۰

 تکانه کنترل  زن ۹۲ ۱۴,۹۶ ۴,۷۹ -.۶۶ ۱۴۸ .۵۰

 مرد ۵۸ ۱۵,۴۸ ۴,۲۷

 يريپذ انعطاف  زن ۹۲ ۱۷,۱۸ ۳,۷۶ -۲,۵۴ ۱۴۸ .۰۱

 مرد ۵۸ ۱۸,۹۱ ۴,۴۶

  يريپذ مسئولت  زن ۹۲ ۲۷,۳۸ ۲,۲۵ ۲,۳۵ ۱۴۸ .۰۲
 مرد ۵۸ ۲۶,۲۲ ۳,۷۶

 يهمدل  زن ۹۲ ۲۶,۱۰ ۲,۴۲ ۲,۲۸ ۱۴۸ .۰۲

 مرد ۵۸ ۲۴,۸۴ ۴,۳۳

 يخود ابراز  زن ۹۲ ۱۷,۸۵  ۳,۹۲ -.۶۵ ۱۴۸ .۵۱

 مرد ۵۸ ۱۸,۲۹ ۴,۰۳

  يجانيهوش ه  زن  ۹۲ ۳۱۰,۱۱ ۲۹,۵۷ - .۵۴ ۱۴۸ .۵۸
  مرد  ۵۸ ۳۱۳,۵ ۴۶,۱۰
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 توان يمجدول  يدار يمعنر ستون سطح يبا توجه به مقاد
 يها مؤلفهن زن و مرد در يماب ٠,٠٥ ير سطح خطاجه گرفت دينت

و  يريپذ تيمسئول ،يريپذ انعطاف ،يتحمل فشار روان ،مسئلهحل 
). P> ٠٥/٠ يدار يمعنسطح تفاوت معنادار وجود دارد ( يهمدل
تحمل  ،مسئلهحل  يها مؤلفه يبرا tبودن مقدار  ين از منفيهمچن

رفت که مردها در جه گينت توان يم يريپذ انعطافو    يفشار روان
 يها مؤلفهو در مورد  اند بودهن موارد بهتر از زنان يا

را نسبت به  يز زنان نمرات باالترين يو همدل يريپذ تيمسئول
و نمره کل هوش  ها اسيمقر ير زيکسب کردند. در سا مردها

  افت نشد.ين دو گروه يب يتفاوت معنادار يجانيه
  

  يتيمؤنث و مذکر در صفات شخص يها گروه tج آزمون ينتاار و ين، انحراف معيانگيم :)3(جدول 
P df t جنس تعداد نيانگيم انحراف استاندارد  

 يروان رنجور  زن ۹۲ ۳۱,۳۳ ۴,۷۴ ۳,۴۱ ۱۴۸ .۰۰۱

 مرد ۵۸ ۲۸,۶۸ ۴,۴۱

 ييبرونگرا زن ۹۲ ۲۲,۱۴ ۳,۲۵ -۲,۰۸ ۱۴۸ .۰۳

 مرد ۵۸ ۲۳,۶۰ ۵,۳۵

 به يگشودگ زن ۹۲ ۲۹,۲۰ ۳,۴۲ - .۱۹ ۱۴۸ .۸۴
 مرد ۵۸ ۲۹,۳۲ ۳,۹۳ تجربه

 يسازگار زن ۹۲ ۳۳,۳۰ ۳,۳۹ ۲,۱۴ ۱۴۸ .۰۳

 مرد ۵۸ ۳۱,۶۰ ۶,۲۸

 بودن باوجدان زن ۹۲ ۳۵,۸۱ ۴,۶۱ - .۳۲ ۱۴۸ .۷۴

 مرد ۵۸ ۳۶,۱۰ ۶,۲۰

  
روان  يتيکه در صفات شخص دهد يمج جدول فوق نشان ينتا
ن دو گروه يب يمعنادارتفاوت  يو سازگار ييگرا برون، يرنجور

). در صفات P> ٠٥/٠ يدار يمعنسطح مذکر و مؤنث وجود دارد (
ن يب يبودن تفاوت معنادار باوجدانبه تجربه و  يگشودگ يتيشخص

  افت نشد.يدو گروه 
  

  يریگ جهینتبحث و 
ن يبماران ين بيحاضر نشان داد که در ا پژوهشج ينتا
و  يريپذ انعطاف ،همسئلحل  ،يهمدل ،يريپذ تيمسئول يها مؤلفه

زنان  که يطور بهوجود دارد؛  يدار يمعنتفاوت  يتحمل فشار روان
نسبت به مردان نمرات  يو همدل يريپذ تيمسئول يها عاملدر 

و  يريپذ انعطاف ،مسئلهحل  يها مؤلفهو در  اند کردهکسب  باالتر
افته ين يا د.باش يمنمرات مردان باالتر از زنان  يتحمل فشار روان

آن  -ه دوم پژوهش است همسو با پژوهش باريد فرضيتائر دکه 
 يکند که افراد دارا يم) اشاره ۲۰۰۰آن ( -باشد. بار يم) ۲۰۰۰(

 يمتفاوت يجانيه يها رخ مينا ي يجانيسن و جنس متفاوت بهره ه
و  يريپذ انعطاف ،يمردان در حوزه درون فرد که يطور به د.دارن
زنان در حوزه  که يدرحال د.دارن يت استرس نمرات باالتريريمد

جانات يشتر از هيزنان ب د.دهن يمنشان  ينمرات باالتر ين فرديب
ن يدهند و روابط ب يمنشان  يشتريب يگران آگاه هستند و همدليد

فه شناسانه عمل يشتر از مردان وظيدارند و ب يبهتر يفرد
شتر مستقل يدارند و ب يباالتر نفس عزتبرعکس مردان  د.کنن يم

 يشتريب يريپذ انعطاف د.کنن يماسترس را بهتر تحمل و د هستن
از زنان  تر نيب خوشکنند و  يمدارند و در حل مسئله بهتر عمل 

 بهرهدهد نمرات  يموجود دارد که نشان  يز شواهدين د.هستن
ن با ييپا يجانيه بهرهنمرات و بهتر  يباال با سالمت روان يجانيه

افته ين يا نييتب .)۲۲(دارد  ين همبستگييپا يسالمت روان
مغز زنان بر  يميعملکرد و ش ،توان گفت که ساختار يم

رفتار و  يجنس يها ؛کششيانرژ ،ند تفکريفرآ ،يوخو خلق
افتند که تعداد يانشمندان درد. دگذار يم ريها تأث آن يستيبهز

شتر از مغز مذکر يب مؤنثوار در مغز جنس  نهيآ يعصب يها سلول
ن يبه دختران ا تنها نه يا نهيآ يها عصبدن خته شيبرانگ د.باش يم

سازد که از  يمرا قادر  ها آندهد که مشاهده کنند بلکه  يمامکان را 
و  ها شدنره يو خ يتم تنفسير ،ت بدنيدست و موقع يها اشاره

 ها آنکه  گونه همان يشهود طور بهگران را يد ،اشارات چهره
فقط  يدروناحساسات  د.کنند، درک و منعکس کنن يماحساس 

 يواقع يجسمان يها حسستند بلکه يال نيس يعاطف يها تيموقع
از  يبعض د.باشن يم دار يمعنمغز ز ا يمشخص يهستند که در نواح

که در  ييها سلولممکن است که با تعداد  ين احساسات درونيا
بعد از بلوغ  د.در ارتباط باش ،زنان است يقسمت احساسات جسمان
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ش استروژن در دختران ين افزايهمچن د.ابي يمش يافزا ها سلولن يا
شان  يجسمانو درد  ياحساس درون ها آناست که  ين معنيبه ا

ک يرا تحر ها نروناستروژن رشد و نمو  ت.شتر از پسران اسيب
 يها احساس ،گفتمان ،مراکز مشاهده ،کند و حرکات مغز زنانه يم

از  يبعض د.ده يمش يو مواظبت کردن را افزا يپرستار يحت يدرون
در زنان مغز  يش حس بدنين افزايدانشمندان مشاهده کردند که ا

  د.ساز يم رتريپذ بيآس آور رنج يمقابل احساس عاطفر آن را د
در زنان  د.کن يم يابيرا رد ياز مغز که احساسات درون ينواح

دختران و  يدر ساختار مغز تفاوت .)۲۳( ت.اس تر حساسو  تر بزرگ
ه مربوط به عواطف در مغز دختران اشاره ياحبودن ن تر بزرگپسران 

ش يسبب افزا يش سطح ادراک عاطفين افزايبنابرا ت.شده اس
 يو باال رفتن قدرت روابط عاطف يطيمح يها محرک يابيقدرت ارز

رسد ترشح  يمن به نظر يهمچن د.شو يمدر زنان  يو ابراز همدل
ن يتوس يمثل اکس يردهيمان و دوران شيزار زنانه د يها هورمون

 يو همدل يريپذ تيمسئولزنان را مستعد  )يبستگ دلورمون (ه
هوش  يها مؤلفهتوان گفت که تفاوت در  يم يطورکل به د.کن يم
ر عامل يتأثتحت  تنها نهزن و مرد  اس امماران ين بيب يجانيه
 يشناخت روانو عوامل  يو فرهنگ ياجتماع يها عاملبلکه  يستيز

  د.در آن نقش دارن
ماران در ين نمرات بيانگيهش حاضر با توجه به مج پژوينتا

در عامل روان  اس ن اممارايدهد که ب يمنشان  يتيشخص يها عامل
کسب  ينيينمرات نسبتاً پا ييگرا بروننمرات باال و در  يرنجور
کل باخ و يمقات يماران همسو با تحقين بيافته در اين يا اند. کرده

ن ييدر تب د.باش يم) ۲۰۱۱( نچ،يروس و لب) و ۲۰۰۳( ،همکاران
 يرهايست از متغيبا يم اس ام يماريبا ب يتيرابطه عامل شخص

مانند  يجان منفيه د.استفاده کر يمنف يها جانيهمثل  ،يا واسطه
دو صفت  يتيل عامل شخصيه تحلينظرر و اضطراب که د يافسردگ

هم در علت  اند شده يبند طبقه يدر عامل روان رنجور ياساس
که  يا مطالعه .مؤثرند اس ام يماريشرفت بير پو هم د يشناس

شد مشخص کرد که  ) انجام۲۰۰۴کت و همکاران (يتوسط بند
 يدگيد بيآس ژهيو به يتيرات شخصييتغ يدارا اس امافراد مبتال به 

ماران يتوان اذعان نمود که ب يمن يبنابرا د.هستن يجانيدر بعد ه
 رقابليغمزمن و  يماريل گرفتار شدن به بيبه دل اس اممبتال به 

 د.کنن يمکسب  ينمرات باالتر يدرمان در عامل روان رنجور
مزمن  يماريک بيل ابتال به يبه دل اس امماران مبتال به ين بيهمچن

احساس  يداريد ،يچون اختالف گفتار يو با عالئم کننده ناتوانو 
 يمشکالت برقرار ،جهيدست دادن تعادل و سرگز ا ،مفرط يخستگ
از دست دادن  ،از دست دادن حافظه مدت کوتاهکل مش ،ارتباط

 يرات خلقييو تغ يافسردگ ،ياضطراب نگران ،يت و چابکيفعال
ن کسب يينمره پا ييگرا برونن طبعاً در عامل يبنابرا د.ر هستنيدرگ

ماران ين بيار د يتيشخص يها عاملن ين پژوهش بيدر ا د.کنن يم
 دار يمعنفاوت ت باهممرد و زن  يفقط در عامل روان رنجور

نسبت به  ينمرات باالتر يزنان در عامل رنجور که يطور بهداشتند؛ 
  اند. کردهمردها کسب 

و  يمنف يها جانيهتجربه  يافراد را برا يروان رنجور
ف هوش يسم تضعيمکان برحسبسازد و  يممستعد  يدرماندگ

ش يافزا زا استرستجربه حوادث  يفرد را برا يآمادگ يجانيه
 يها تيموقعاد در يز يرسد افراد با روان رنجور يمه نظر ب د.ده يم

 يشانياز پر يشتريزان بينند و ميب يم يشتريب بيآس زا استرس
 ينيبال يجانينسبت به اختالالت ه د.کنن يمحاد و مزمن را گزارش 

ش دارند يگرا يروان رنجورا ن افراد بيهمچن د.هستن رتريپذ بيآس
نشان  يشناخت يها سبک د.کنن يابيزشنانه اريا را بدبيکه خود و دن

 مؤثرر يبا تطابق غ ف)يضع طور بهداقل (حن افراد يدهند که ا يم
 يروان رنجورا ب يقو طور بهجان مدار ي؛ مقابله هدمرتبط هستن

  .)۲۲است (مرتبط 
در  ها زنن نمرات يانگيج پژوهش حاضر نشان داد که مينتا
 ،حل ساله ،ينيب خوش ،يتحمل فشار روان ،کنترل تکانه يها مؤلفه

به علت  ها زنتوان گفت که  يمن يبنابرا د.باش يمتر از مردها  نييپا
ن دو ين که ايين و کنترل تکانه پاييپا يداشتن تحمل فشار روان

 ،دهند يمل يآن تشک -ت استرس را در پرسشنامه باريريمد ،عامل
 ياز عوامل ممکن در باال بودن روان رنجور يکيدهد که  يمنشان 

 ينيب خوشا يو  يداشتن احساس شادمان ياز طرف ت.بوده اس ها آن
ن يهمچن ت.افزوده اس ها آن يماران به روان رنجورين بيار ن دييپا

از  يمثل اضطراب و ترس به علت نگران يمنف يها جانيهداشتن 
دست ز ا يو نگران يت فرزند پروريمسئول ،يحاملگ ،يف مادريوظا

از طرف  يو عاطف ياقتصاد و ياجتماع يها تيحمادادن 
کند و  يمشتر يب يمستعد روان رنجورا زنان ر ،مارانيب يها خانواده
داشتن ا ممکن است ب اس امماران زن مبتال به ين بيهمچن
 ،يپرورد فرزن ،يدارر همس ،يدار خانهمتعدد مثل  يها تيمسئول

 ،يناکام ،يافسردگ ،اضطراب خوش دست يليا تحصيو  يشغل
مفرط شوند و در صورت عدم انجام  يکسالت و خستگ

خود احساس عذاب وجدان کرده دچار احساس گناه  يها تيمسئول
 يش روان رنجوريتواند موجب افزا يمشوند که  يو خود سرزنش

  د.ماران شويب
توان به استفاده از  يمن پژوهش يا يها تيمحدوداز 

، تعداد کم نمونه، عدم امکان يخود گزارش ده يها اسيمق
ت يوضع ازجملهرها يمتغز ا ي، عدم کنترل برخيتصادف يريگ نمونه

ن پژوهش يشود تا ا يم شنهاديپ د.اشاره نمو يو اجتماع ياقتصاد
مختلف و در صورت  يها و فرهنگ يياير مناطق جغرافيدر سا

  رد.يگ يمانجام  يتر بزرگحجم  يامکان بر رو
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گر (مثل يد يرهايشود که متغ يمشنهاد ين پيهمچن
 ،يبستگ دل يها ، سبکناکارآمد يها واره طرح ،يا مقابله يها سبک
پل يمولت يماريکه احتماالً در بروز ب يفرزندپرور يها سبک

  د.رنيقرار گ يموردبررسس نقش دارند) ياسکلروز
به نظر  اس ام يماريبر ت استرس ديريبا توجه به نقش مد

از  يتيحما يها ک درمانرسد کاهش منابع استرس به کم يم
 يا مقابله يها سبکو  يجانيهوش ه يها مؤلفهو آموزش  سو کي

مهم ط از خطو يکي يستيبا ،زا استرسمواجهه با عامل  يکارآمد برا
از  يکي د.در نظر گرفته شو اس ام يماريافراد مبتال به ب در درمان

ت يتقو گردد،تواند باعث کاهش اثرات استرس  يمکه  يمداخالت

ماران در ين بيق ايق تشويز طرفرد ا يت اجتماعيحما يها ستميس
 يها جلسهو شرکت در  اس امر انجمن ينظ ييها انجمنت در يعضو
ن يبه ا يارتباط يها مهارتو آموزش  يدرمان خانواده ،يدرمان گروه

روان  يتيعامل شخص باالبودنن با توجه به يهمچن ت.ماران اسيب
 ،رفتقرار گ يموردبررسن پژوهش يماران که در اين بيار د يرنجور

 يو رفتار يشناخت يکردهايبا رو يفرد يها يدرمان روان ياجرا
 يها بيآسم يز ترميناسالم و ن يجهت کاهش عادات رفتار

 يدار يمعنرات يتأثتواند  يمناکارآمد  يها واره طرحر ييو تغ يشناخت
  د.به دنبال داشته باش
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COMPARISON OF PERSONALITY TRAITSANDEMOTIONAL 
INTELLIGENCE IN FEMALE AND MALE PATIENTS WITH 

MULTIPLE SCLEROSIS 
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Received: 28 Nov, 2014; Accepted: 25 Jan , 2015 
Abstract 
Background & Aims: Multiple Sclerosis (MS) is the most common neurological disease in young 
adults which has made problems for young adults and also made them to be independent in their life. 
Clinical studies show that everyday life stress gradually can affect the activity of various body systems 
as well as immune system and also can damage and disturbed it. The objective of the current study 
was to compare the  personality traits and emotional intelligence in female and male patients with 
multiple sclerosis. 
Materials & Methods: This descriptive and comparative study was conducted on 150 MS patients (58 
men and 92 female) who referred to MS Society and Imam Khomeini Hospital in Urmia city. The 
tools for collecting the data were Emotional Bar on Intelligence Questionnaire and Short Personality 
Inventory (NEO - FFI – R). For analyzing the data, the statistical methods including means, standard 
deviation and T-test were used. 
Results: There was a significant difference between the five factor personality traits among men and 
women. There also was a significant difference between men and women considering emotional 
intelligence, responsibility, empathy, flexibility, stress tolerance, and problem solving. 
Conclusions: Medical treatment along with the psychological conseling and training emotional 
intelligence and Cognitive behavioral therapy are also suggested. 
Keywords: Components of emotional intelligence, Personality factors, Multiple sclerosis 
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