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معصومه اسماعیلی و همکاران

مقاله پژوهشی

رابطه بين ویژگیهای شخصيتی و سبکهای مقابلهای با توجه به نقش واسطهای تابآوری در بين
بيماران مبتال به مالتيپل اسکلروزیس
معصومه اسماعيلی ،*1نرگس اعتمادار ،2یوسف غالمپور
 -1گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 -2گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران
 -3گروه داخلی ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1395/01/20 :

تاریخ پذیرش مقاله1395/07/26 :

چکيده
زمينه و هدف :مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و سبکهای مقابلهای با توجه به نقش تابآوری در بین بیماران مبتال به
مالتیپل اسکلروزیس  MSشهر شیراز انجام شد.
مواد و روشها :جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی بیماران عضو انجمن  MSشهر شیراز است که تعداد  115نفر به روش نمونهگیری در دسترس
انتخاب شدند .بهمنظور گردآوری دادهها از  3آزمون تابآوری کانر و دیویدسون ،پرسشنامه شخصیت پنج عاملی نئو و راهکارهای مقابلهای فولکمن و
الزاروس استفاده شد .تحلیل دادههای بهدستآمده با استفاده از نرمافزار ) SPSS (V.21ورژن  21و با روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام
گرفت.
نتایج :روان رنجوری باال در افراد مبتال به ام اس باعث کاهش تابآوری در برابر مشکالت میشود ( .)r= -0/279همچنین افراد مبتال به ام اس در مقابله با
مشکالت بهصورت هیجانی رفتار میکنند .سبک مقابله هیجانی با مقدار  p=0/023و  B=0/429و ویژگی شخصیتی روان رنجوری با  p=0/046و 0/388
= Bقادر به پیشبینی تابآوری هستند.
نتيجهگيری :با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،متخصصان در این زمینه میتوانند عالوه بر اطالعرسانی به افراد مبتال ،با انجام مداوم آموزشهای
روانشناختی ،نقش مؤثری در کاهش روان رنجوری ،اضطراب و نگرانی و بهتبع آن باال بردن سطح تابآوری در این افراد داشته باشند.
کلمات کليدی :ویژگیهای شخصيتی ،سبکهای مقابلهای ،تابآوری ،بيماری ام اس

مقدمه
اسکلروز چندگانه یا ام اس ( )Multiple Sclerosisنوعی اختالل
خود ایمنی سیستم اعصاب مرکزی است که بهواسطه پالکهای
پراکنده در ماده سفید دماغ ،در اطراف بطنیات دماغی و در
نخاع مشخص میشود .این پالکها منجر به ایجاد التهاب و
زخمهای گوناگون در مغز و سیستم اعصاب مرکزی میگردد.
در نتیجه تخریب پوشش میلین که غالف چربی محافظ روی
رشتههای اعصاب است ،بهواسطه اختالل خود ایمنی به وجود
میآید .سیستم دفاعی بدن به این غالفهای چربی به گمان
عامل خارجی حمله میکند و آن را دچار آسیب میکند اما پس
از مدتی بدن با خونرسانی به این بخشها آنها را ترمیم
* نویسنده مسئول :معصومه اسماعيلی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
Email:esmaeilimasomeh@yahoo.com
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مینماید .فرایند تخریب و ترمیم آنقدر ادامه مییابد که در
نهایت با از بین بردن غالف چربی روی اعصاب ،در سیستم
پیامرسانی بین مغز و دیگر اعضای بدن اختالل به وجود میآید
که عامل اصلی بروز عالئم است و میتواند هر عضوی را در بدن
درگیر نماید .با توجه به اینکه  MSیک بیماری مزمن با عالئم
جسمانی متعدد و ناتوانکننده است بیشتر مبتالیان به این
بیماری دارای ویژگیهای روانی خاصی میباشند .اختالالت
روانپزشکی و روانشناختی گوناگونی نیز با آن همراه و بر
جنبههای عاطفی و شخصیتی افراد تأثیرگذار است .تابآوری
یکی از موضوعهای مطرح در روانشناسی سالمت است.
تابآوری را بهعنوان نوعی فرایند توانایی یا پیامد سازگاری
موفقیتآمیز با داشتن موقعیت تهدیدکننده تعریف کردهاند (.)1
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ابر صفت ،ابعاد شخصیت اصلی را توصیف میکنند و عبارتاند
از روان رنجور خویی ،برونگرایی ،پذیرش ،سازگاری و
وظیفهشناسی .مقابله بهعنوان مقاومت در برابر حوادث و یا
عواملی که باعث استرس برای افراد و واکنشهای شناختی،
عاطفی و رفتاری افراد در تالش برای تحمل این موقعیتهاست
تعریفشده است .بنابراین راهبردهای مقابلهای و میزان تجارب
استرسزا به هم مرتبط هستند .ازآنجاکه بیماری ( MSهمانند
دیگر بیماریهای مزمن) منجر به شکست در کارکرد روانی،
عصبی و اجتماعی میشود ،استفاده از راهبردهای مقابلهای
خاص بهمنظور به حداقل رساندن و یا بهطور کامل کنار آمدن با
عواقب نامطلوب بیماری ضروری است ( .)12سبکهای
مقابلهای به انواع مختلفی تقسیم میشوند :سبک مقابلهای
مسئله مدار ،تالشی بهمنظور تغییر و یا کاهش شرایط
فشارزاست .درحالیکه مقابله هیجان مدار شامل رویکردی
هیجانی و تحریکپذیر در برابر شرایط فشارزا است .یافتههای
گورتی و همکاران ( )2010بر روی بیماران مبتال به ام اس
نشان داد که این بیماران از راهبردهای مسئله مدار کمتر
استفاده کرده و بیشتر راهبردهای هیجان مدار و اجتنابی را به
کار میگیرند زیرا از رویارویی با فشار روانی میگریزند و به
دنبال حل مشکالت نیستند (.)13
تابآوری بهعنوان عامل میانجی بین ویژگیهای شخصیتی
و سبکهای مقابلهای با بیماری  MSاست .هرچند برخی از
ویژگیهای تابآوری بهصورت زیستی و ژنتیکی تعیین میشوند
اما مهارتهای تابآوری میتوانند تحت تأثیر ویژگیهای
شخصیتی و سبکهای مقابلهای افراد قرار گیرند و ویژگیهای
شخصیتی و راهبردهای مقابلهای بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم در ایجاد و تداوم انواع گوناگون بیماریها و
ناسازگاریها دخالت دارند؛ بنابراین با توجه به اینکه ابعاد
جسمی ،روانی ،اجتماعی و اقتصادی بیماری ام اس زندگی
بیماران مبتال را دستخوش تغییرات فراوانی کرده است،
شناسایی ماهیت و عوامل اثرگذار روانی در تشدید این بیماری
نهتنها به توسعه مرزهای دانش کمک کرده بلکه باعث میشود
در خدمات پیشگیری هم در سطح اول و دوم و هم در سطح
سوم این واقعیت را مدنظر قرار داده که چنانچه عوامل
روانشناختی در این بیماری دخیل است عالوه بر آگاهی،
راهکارهای مقابلهای کارآمدتری را به این افراد آموزش داده تا
بهتر بتوانند موقعیتهای فشارزای زندگی را کنترل کرده و در
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بهعبارتدیگر تابآوری عاملی است که به افراد در رویارویی و
سازگاری با موقعیت تهدیدکننده کمک میکند .افراد با
تابآوری پایین ،زندگی را تهدیدآمیز و کمتر قابلکنترل
میبینند و بیشتر احساس درماندگی میکنند و در نتیجه پاسخ
نامناسب به مشکالت شخصی و اجتماعی خود میدهند (.)2
عوامل بسیاری در تابآوری فرد در برابر مشکالت دخیل
هستند که از آن جمله میتوان به عوامل فردی ،خانوادگی و
اجتماعی اشاره کرد .کامپفر ( )1999معتقد است که تابآوری
با خصوصیات شخصیتی متفاوت از قبیل شوخطبعی ،شادی،
خرسندی ،همدلی ،کفایت عقالنی و هدفمندی در زندگی در
ارتباط است ( .)3شخصیت از دیدگاه روان شناسان عبارت است
از ،خصوصیات و شیوههای رفتاری و کیفیت سازگاری فرد که
جنبه دائمی داشته ،فرد را از دیگران متمایز میکند و سبب
ارتباط او و دیگران در محیط میگردد .نگرشهای فرد نسبت به
خودش ،عادتهای رفتاری ،نگرشهای فرد نسبت به دیگران و
نوع اندیشیدن و چگونگی شیوههای بیان آن ،رغبتها و
آرزوهای فرد ،طرحها و برنامههای او در زندگی و بهطورکلی
نگرش وی نسبت به زندگی ،سازگاری کلی فرد که الگوی
خاصی در زندگی برای او تشکیل میدهد را شخصیت مینامند
( .)4پژوهشها حاکی از آن است که صفات شخصیتی خاصی
در تابآوری افراد نقش دارد ( .)5به عبارتی بسیاری از محققان
معتقدند که ویژگیهای شخصیتی ممکن است عملکرد روانی
بیمار را برای کنار آمدن با یک بیماری مزمن تحت تأثیر قرار
دهد ( .)6نتایج پژوهش کمپبل و همکاران ،نشان داد که
تابآوری با روان رنجوری رابطه منفی معناداری دارد ( .)7در
مورد ویژگیهای شخصیتی بیماران مبتال به  ،MSتحقیقات
نشان داده است که این افراد در عامل روان رنجور خویی نمرات
باال و در عامل توافق و وظیفهشناسی نمرات پایینتری نسبت به
گروه شاهد کسب کردهاند ( .)8همچنین در پژوهشی که توسط
لووا و همکاران ( )2014صورت گرفت به این نتیجه رسیدند که
رابطه معناداری بین خلقوخوی منفی/عالئم اضطراب،
ویژگیهای شخصیتی و بیماری  MSوجود دارد .به این صورت
که در بیماران مبتال به MSنسبت به افراد سالم اضطراب باالتر،
افسردگی ،روان رنجوری باال و برونگرایی و توافق پذیری کمتر
مشاهده شد ( .)9مطالعات طولی و مقطعی حاکی از آن است
که پنج عامل بزرگ شخصیتی میتواند سبکهای مقابلهای را
پیشبینی کنند ( 10و  .)11پنج عامل بزرگ شخصیتی یا پنج
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مواد و روشها
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه بیماران عضو
انجمن ام اس شهر شیراز است که به روش نمونهگیری در
دسترس در نمونهای به حجم  115نفر انتخاب شدند .شرایط
ورود به نمونه پژوهش ،محدوده سنی بین  20تا  55سال ،عدم
ابتال به هر نوع اختالالت نورولوژیک بهغیراز ام اس مانند صرع،
بیماریهای دستگاه خارج هرمی ،عقبماندگی ذهنی و
تومورهای مغزی ،تحصیالت بیشتر از سیکل و عدم سوءمصرف
مواد ،بود.
ابزار گردآوری دادهها
بهمنظور گردآوری دادهها از  3آزمون استفاده شد:
 -1پرسشنامه تابآوری کانر و دیویدسون (:)CD-RISC
مقیاس تابآوری کانر دیویدسون ( )2003یک ابزار  25سؤالی
است که سازه تابآوری را در اندازههای پنجدرجهای لیکرت از
صفر تا چهار شامل هرگز ،بندرت ،گاهی اوقات ،اغلب و همیشه
خواهد سنجید .حداقل نمره تابآوری آزمودنی در این مقیاس
صفر و حداکثر نمره وی صد است .نتایج مطالعه مقدماتی مربوط
به ویژگیهای روانسنجی این مقیاس ،پایایی و روایی آن را تائید
کرده است ( .)14پایایی و روایی فرم فارسی مقیاس تابآوری نیز
در مطالعات مقدماتی نمونههای بهنجار و بیمار موردبررسی و
تائید قرارگرفته است ( .)15محاسبه همبستگی هر نمره با نمره
کل نشان داد که بهجز مورد )گویه  3ضرایب بین  0/64تا 0/61
بودند .در مرحله بعد گویههای مقیاس با استفاده از روش
مؤلفههای اصلی مورد تحلیل عاملی قرار گرفتند مقدار (،)KMO
 0/87و مقدار خی دو در آزمون بارتلت برابر  5556/28بود که
هر دو شاخص کفایت شواهد برای انجام تحلیل عامل را نشان
داد .بهمنظور تعیین پایایی مقیاس تابآوری از روش آلفای
کرونباخ استفادهشده و ضریب پایایی حاصله برابر  0/89بود.
 -2پرسشنامه شخصیتی نئو ( :)NEO-IP-Rاین پرسشنامه
که توسط مک کرا و کوستا ( )1989ابداعشده است شامل 68
سؤال است .پرسشنامه شخصیتی نئو ،پنج عامل اصلی شخصیت
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که شامل رواننژندی ،برونگرایی ،گشودگی ،توافق پذیری و با
وجدان بودن را میسنجد .سؤاالت این مقیاس بر روی طیف
لیکرت پنجبخشی از صفر تا چهار نمرهگذاری میشوند و هر
عامل با داشتن  19ماده ،نمرهای از صفر تا  40دارد (.)16
گروسی فرشی و همکاران ( )1380با استفاده از روش
همسانی درونی ،ضریب پایایی ابزار را برای عوامل اصلی
رواننژندی ،برونگرایی ،انعطافپذیری ،دلپذیری و با وجدان
بودن به ترتیب  0/68 ،0/56 ،0/73 ،0/86و  0/87به دست
آوردند .جهت بررسی اعتبار محتوایی این آزمون از همبستگی
بین دو فرم گزارش شخصی ( )sو فرم ارزیابی مشاهدهگر ()R
استفاده شد که حداکثر همبستگی به میزان  0/66در عامل
برونگرایی و حداقل آن به میزان  0/45در عامل سازگاری بود
(.)17
 -3پرسشنامه سبکهای مقابلهای فولکمن و الزاروس :این
پرسشنامه توسط الزاروس و فولکمن در سال  1984تهیهشده و
شامل  66ماده است که  8روش مقابلهای مسئله محور (حمایت
اجتماعی ،مسئولیتپذیری ،مشکلگشایی برنامهریزیشده و
ارزیابی مجدد مثبت) و هیجان محور (رویارویی ،دوری گزینی،
فرار-اجتناب و خویشتنداری) را اندازهگیری میکند .الزاروس
( ،)1984ثبات درونی  0/79تا  0/66را برای هر یک از
روشهای مقابلهای گزارش کرده است (.)18
شيوه اجرای پژوهش
در ابتدا با مراجعه به انجمن ام اس شهر شیراز و توضیح در
مورد هدف پژوهش و جلب رضایت از مسئولین و اعضای
انجمن ،افرادی که معیارهای ورود به پژوهش را داشتند انتخاب
و برای شرکت در پژوهش از آنها دعوت به عمل آمد .بعد از
اطمینان بیماران به محرمانه بودن پاسخها و عدم نیاز به نوشتن
مشخصات فردی ،پرسشنامههای پژوهش (تابآوری ،شخصیت و
سبک مقابله) در اختیار آنها قرار گرفت که پس از ارائه
توضیحات الزم بهصورت خود گزارش دهی به سؤاالت پاسخ
دادند.
روش تحليل دادهها
طبقهبندی ،پردازش و تحلیل دادههای بهدستآمده جهت
بررسی فرضیهها با استفاده از نرمافزار ( SPSS )V 21انجام
گرفت .در توصیف دادهها از آمار توصیفی استفاده گردید .در
تجزیهوتحلیل دادهها از همبستگی پیرسون و رگرسیون
چندگانه استفاده شد.
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نتیجه دچار استرس و اضطراب فزاینده و بهتبع آن تشدید این
بیماری نشوند .ازاینرو پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطه بین
ویژگیهای شخصیتی و سبکهای مقابلهای با توجه به نقش
واسطهای تابآوری در بین بیماران مبتال به  MSاست.
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بررسی متغیرهای روانشناختی در بیماران مبتال به ام اس

نتایج
نتایج مربوط به شاخصهای آماری خرده مقیاسهای سبک
مقابله ،ویژگی شخصیتی و تابآوری در نمونه مورد بررسی در
جدول  1نشان داده شده است .در پژوهش حاضر ،ضریب
همبستگی پیرسون بین متغیرهای تابآوری ،ویژگیهای
شخصیت و سبکهای مقابلهای نشان داد که بین تابآوری و
ویژگی شخصیتی روان رنجوری و سبک مقابله هیجانی

جدول  -1توصیف شاخصهای آماری خرده مقیاسهای سبک مقابله ،ویژگی شخصیتی و تابآوری در نمونه مورد بررسی
مقياس

متغير
سبک مقابلهای

ویژگی شخصیتی

انحراف استاندارد

ميانگين

مسئله مدار

37/84

8/77

هیجان مدار

44/10

8/34

روان آزرده گرایی

38/59

8/05

برونگرایی

41/28

4/56

گشودگی

34/01

5/92

موافق بودن

36/79

6/93

با وجدان بودن

33/54

8/44

تابآوری

15/82

57/63

جدول  -2ماتریس همبستگی برای بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی ،سبکهای مقابله و تابآوری
روان آزرده

برونگ

گرایی

رایی

گشودگی

موافق

با وجدان

سبک مسئله

بودن

بودن

مدار

سبک هيجانی

روان آزرده گرایی

1

برونگرایی

/049

1

گشودگی

0/389

0/028

1

موافق بودن

0/676

0/022

0/483

1

با وجدان بودن

0/079

0/077

0/022

0/10

1

سبک مسئله مدار

0/093

0/051

0/070

0/02

0/123

1

سبک هیجانی

0/083

0/109

0/053

0/117

0/135

0/247

1

تابآوری

0/279

0/072

0/119

0/059

0/043

0/071

0/210
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1
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همبستگی معنیداری در سطح  %5وجود دارد که نتایج در
جدول  2نشان دادهشده است.
نتایج جدول  3نشان میدهد که در بهترین سطح
پیشبینی (مدل  )2مقدار ضریب همبستگی چندگانه
متغیرهای پیشبین (سبک مقابله هیجانی و روان رنجوری) با
تابآوری برابر با  0/38است .مقدار ضریب تعیین برابر با 0/28
بوده و بیانگر این مطلب است که  20درصد از تغییرات
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تابآوری به متغیرهای پیشبین مربوط است .شاخصهای
تحلیل واریانس نیز معنادار بودن رگرسیون و رابطه خطی بین
متغیرها را نشان داده است .آزمون نشان میدهد که مدل
رگرسیون با متغیرهای پیشبین و متغیر مالک از برازش خوبی
برخوردارند و تغییرات تبیین شده توسط مدل واقعی بوده و
ناشی از شانس و تصادف نیست .همچنین نشان میدهد که
متغیرهای پیشبین توانستهاند تغییرات تابآوری را پیشبینی
کنند و با احتمال بیش از  99درصد این متغیرها در پیشبینی
و تغییرات متغیر مالک سهیم است .ضرایب رگرسیون در جدول
 4ارائه شده است.
ضرایب رگرسیون درجشده در جدول  4نشان میدهد که
در بهترین مدل پیشبینی ،سبک مقابله هیجانی (،p=0/023
 ،)B=0/429روان رنجوری ( )B= 0/388 ،p =0/046قادر
بهپیش بینی تابآوری هستند .مقدار آزمون  tو سطح معناداری
آن تائید کننده تأثیر متغیرهای سبک مقابله هیجانی و روان
رنجوری در پیشبینی تابآوری است.

جدول  -3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیشبینی تابآوری با توجه به شخصیت و سبک مقابله
مدل

متغيرهای پيشبين

R

R2

R2adjusted

F

سطح معناداری

1

سبک مقابله هیجانی

0/210

0/244

0/034

51/4

0/036

2

روان رنجوری سبک مقابله هیجانی

0/388

0/283

0/064

4/10

0/046

جدول  -4ضرایب رگرسیون مربوط به متغیرهای پیشبین و تابآوری
مدل

متغيرهای پيشبين

1
2

ضرایب غيراستاندارد
B

ضرایب استانداردشده

خطای استاندارد

Beta

t

p

سبک مقابله هیجانی

0/398

0/187

0/210

12/2

0/036

سبک مقابله هیجانی

0/429

0/185

0/226

2/31

0/023

روان رنجوری

0/388

0/192

0/198

2/02

0/046

بحث و نتيجهگيری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی نقش واسطهای تابآوری در
ارتباط با ویژگیهای شخصیتی و سبکهای مقابلهای در افراد
مبتال به ام اس است .یافتههای این پژوهش نشان داد که سبک
مقابله هیجانی و ویژگی شخصیتی روان رنجوری با تابآوری
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واکنشهای شدید با سازگاری مناسب آنها تداخل پیدا میکند
و باعث پدیدآیی واکنشهای غیرمنطقی و گاه خشک در رفتار
آنها میشود .توگید و فردریکسون ( )21در پژوهش خود با این
عنوان که افراد تاب آور از هیجان مثبت برای سالم خارج شدن
از تجارب منفی استفاده میکنند ،به این نتیجه رسیدند که
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رابطه معناداری دارند .پژوهش حاضر با توجه به پیشینه
پژوهش ،با نتایج بندیکت و همکاران ( ،)8هاواکس (،)19
نلسون و همکاران ( )20همخوان است .ازآنجاکه عامل روان
رنجوری شامل صفاتی از قبیل حسادت ،پرخاشگری ،وسواس،
دمدمیمزاج بودن و عصبانیت میشود ،میتوان اذعان نمود که
بیماران مبتال به ام اس به دلیل گرفتار شدن به این بیماری
مزمن و غیرقابل درمان در عامل روان رنجوری نمرات باالتری
کسب میکنند؛ بنابراین ممکن است این افراد پرخاشگر،
عصبی ،وسواسی و دمدمیمزاج باشند و وجود چنین حاالتی در
این افراد هم از نظر جسمانی قابل تبیین است و هم از لحاظ
روانی؛ و باال بودن این ویژگی باعث کاهش قدرت تحمل و
تابآوری آنها در برابر مشکالت میشود .افراد روان رنجور
دارای عواطف منفی هستند و تمایل بیشتری به تکانش گری و
آسیبپذیری دارند ،خلقشان در نوسان ،بسیار هیجانی و در
مقابل انواع محرکهای محیطی واکنش شدیدی نشان میدهند
و بهکندی به وضعیت عادی (پس از برانگیختگی) بازمیگردند،
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استفاده از مداخالت روانشناختی را در این بیماران توجیه کند
و ازآنجاکه بیماران ام اس در تطابق با بیماری خود دچار تنش
روزافزون میشوند و این بیماری تنشهای زیادی به بیمار و
خانواده آنها تحمیل میکند الزم است شیوههای حل مسئله و
مواجهه مسئله مدار با مشکالت به این بیماران آموزش داده
شود تا با کنترلپذیر کردن استرسها بتوانند در باال بردن
سالمت روان و جسم خود نقش داشته باشند .از محدودیتهای
پژوهش حاضر این بود که به دلیل متمرکز بودن نمونه در یک
مکان (انجمن ام اس) امکان نمونهگیری بهصورت تصادفی وجود
نداشت ،همچنین به دلیل محدودیتهای زمانی امکان بررسی
بیماریهایی همچون اضطراب و افسردگی در این بیماران مهیا
نشد؛ بنابراین به دلیل تأثیرگذار بودن این بیماریها در
ارزیابیهای روانشناختی بیماران مبتال به ام اس ،پیشنهاد
میشود در پژوهشهای بعدی این موضوع مدنظر قرار گیرد.
انجام پژوهش بر روی نمونههایی از سایر مناطق کشور ،لحاظ
نمودن متغیرهای جمعیت شناختی مانند جنسیت و سابقه
بیماری و همچنین بررسی سایر متغیرهای روانشناختی
تأثیرگذار بر بیماری ام اس از پیشنهادهای این پژوهش است.

تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر حاصل طرح پژوهشی و تحت حمایت مالی
دانشگاه پیام نور است .در آخر از تمامی بیماران ام اس و
کارکنان انجمن ام اس شهر شیراز به خاطر همکاری در انجام
این پژوهش نهایت تشکر و قدردانی را داریم.

تعارض منافع
نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی را اعالم نکردهاند.
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Abstract
Background & Objective: This study was performed to explain the relationship between personality
characteristics and coping styles based on resiliency in patients with MS in Shiraz.
Material & Methods: The study population consisted of 115 patients in MS Society of Shiraz who were
selected by convenience sampling. Three tests were used to collect the data; Connor-Davidson
Resilience Scale, NEO Five-Factor personality inventory questionnaire, and Folkman and Lazarus
coping strategies. Analyzing the data was performed by SPSS software (version 21) and by using
Pearson correlation and regression analysis.
Results: High neuroticism in MS patients reduce resiliency (r=-0.279). In addition, people with MS deal
with problems emotionally. Emotional coping styles (p=0.023 & b=0.429) and the personality trait of
neuroticism (p=0.046 & b=0.388) are able to predict resiliency.
Conclusion: Based on these findings, specialists can reduce neuroticism, anxiety, and consequently raise
the level of resiliency by informing the affected people and continuous psychological training.
Keywords: Personality characteristics, Coping style, Resilience, Multiple Sclerosis
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