
 

 

             پژوهشی الهـمق                                                                                                         
  سالمت جامعه                                                                                                            

  1393، سال3دوره هشتم، شماره                                                                                                             
  

به  کننده مراجعههاي شخصیتی با سبک زندگی در زنان یائسه بررسی ارتباط ویژگی
 1392سال هاي زنان  مراکز آموزشی شهر مشهد در اهدرمانگ
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  .کارشناس ارشد مامایی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران-1

   09124493968: ، تلفن  ghorbani.mahboobeh@gmail.com: پست الکترونیکی 
 )نویسنده مسئول ( .مامایی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاري و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایرانارشناس ارشد  ک - 2
  دانشیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران -3
  کده علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران دانشیار گروه روانشناسی، دانش -4

  

  خالصه
و گاهی در اثر صفات  دهد یمقرار  ریتأثشخصیت انسان رفتارهاي او را در عرصه زندگی شخصی و اجتماعی تحت  :مقدمه

ي ریگ شکلدر  یشناخت ستیزعوامل محیطی و  ریتأثبا توجه به اینکه میزان . کند یم، فرد را با مشکل جدي مواجه ناسازگارانه
سبک زندگی در زنان یائسه شخصیتی با  يها یژگیوعیین ارتباط ت هدف با، مطالعه حاضر مشکالت یائسگی متفاوت است

  .زنان مراکز آموزشی شهر مشهد به انجام رسید يها درمانگاه مراجعه کننده به
زنان مراکز آموزشی شهر مشهد در  يها درمانگاهبه  کننده مراجعهزن یائسه  400این مطالعه مقطعی بر روي  :هامواد و روش

و ) سؤال 52(سالمت  ارتقادهندهشامل پرسشنامه سبک زندگی به روش آسان و ابزار مطالعه  يریگ نمونه .انجام شد 1392سال 
ي آماري ضریب همبستگی پیرسون، من ویتنی، ها آزمون ي با استفاده ازگردآورپس از  ها داده .آي بود.اف.پرسشنامه نئو اف

  .قرار گرفت لیوتحل هیتجزو رگرسیون خطی مورد والیس  - کروسکال
و کمترین آن مربوط به روان رنجور   1/34 ± 3/3به وجدان گرایی  مربوط یتیشخص هاي یژگیوابعاد بیشترین میانگین نمره  :ها افتهی

و کمترین نمره  5/25± 5/3ابعاد رفتاري سبک زندگی مربوط به روابط بین فردي بیشترین میانگین نمره . بود 6/21 ± 6/5خویی 
شخصیتی با  هاي یژگیوبر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد  .بود7/14±5/4 مربوط به فعالیت فیزیکی

  ).p>05/0(وجود داشت دار یمعنسبک زندگی همبستگی  هاي یرگروهز
 ،تواند یمکه این تغییرات  شوند یمنتایج این پژوهش نشان داد که زنان در سنین یائسگی دچار تغییرات شخصیت  :گیري یجهنت

هبود مشکالت شخصیتی و تالش در جهت ب ها تفاوت گرفتن در نظر ،توجه به شخصیت یجه،نت در .را کاهش دهد کیفیت زندگی
  .افزایش سالمتی در زنان یائسه شود یجهنت درباعث بهبود سبک زندگی و  تواند یمو روش زندگی 

  یائسگی ،زندگیسبک  ،هاي شخصیتی یژگیو: هاي کلیديواژه
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  مقدمه
 .]1[شود یمتعریف  ها یقاعدگقطع دائمی  صورت بهیائسگی 

 ،ها یقاعدگدر زمان یائسگی عالوه بر تغییرات جسمی و قطع 
بسیاري  که يطور به افتد یمروانی نیز اتفاق  –تغییرات روحی 

 ،سردرد ،عصبانیت جمله ازاز زنان در این زمان دچار مشکالتی 
نگرانی  ،اختالل در حافظه ،يریپذ کیتحر ،افسردگی ،یخواب یب

عالئمی که زنان گزارش  معموالً. ]2[شوند یمو اضطراب 
است   ها آن، مربوط به متغیرهاي بسیاري در زندگی کنند یم

و اجتماعی  –ت شایع روانیمشکال توان یمکه از آن جمله 
براي زمانی که زن یائسه . ]3[دگی را نام بردمشکالت سبک زن

دارد، استروژن  احتیاج به میزان فراوان کنترل عوارض یائسگی
، سایکونوروتیک ي هیپامشکالت  نظر از باید ارزیابی دقیقی

    ].4[داجتماعی انجام گیر –، سبک زندگی و روانی شخصیت

 Elavsky زنان یائسه  عدم تأثیر فعالیت فیزیکینشان داد علت
 با .]5[باشد یمآنها فردي بین  يها تفاوتبرگرگرفتگی، وجود 

ي عالمتی یائسگی در افراد ها واکنشتفاوت  ،وجود نیا
نشان داد که  Pimenta. ]6[چندان درك نشده است ،مختلف

، سطح بروز عالئم یائسگی در زنان یائسه يها کننده بینی یشپ
  .]7[باشد یم ها آنتحصیالت و مشکالت سایکولوژیک در 

است که تمامی رفتارهاي  يا کننده نییتعشخصیت عامل 
قرار  ریتأثانسان را در عرصه زندگی شخصی و اجتماعی تحت 

، فرد و اطرافیان را با و گاهی در اثر صفات ناسازگارانه دهد یم
بر اساس نظریه اکثر  .]8[کند یممشکل جدي مواجه 

ژنتیک و  ریتأث، تحت وانشناسان، شخصیت انسان و رشد آنر
 يریگ شکلعوامل محیطی در  ریتأث؛ اما محیط قرار دارد

بر مجموعه  تواند یمشخصیتی جنبه غالب داشته و  يها یژگیو
 Reymondطبق نظریه  .]7و8[بگذارد ریتأثشخصیت فرد 

catle   تغییرات شخصیت در پاسخ ، سن سالگی 50 - 65سن
و  Browna .]8[به تغییرات جسمانی و شرایط اجتماعی است

نمره باالي روان رنجورخویی در شخصیت  ندنشان داد همکاران
 در همچنین. زنان با افزایش مشکالت خواب همراه است

در زنان مشکالت  ییگرا برون ي نمرهبا افزایش  آنها، مطالعه
 .]9[یافت یمخواب کاهش 

و  Castaکه توسط طبق نظریه پنج عاملی شخصیت 
Mack Rey  مطرح شد شخصیت از پنج عامل اصلی شامل

 پذیريباز بودن به تجربه، توافق ،ییگرا برون روان رنجورخویی،
از  هرکدامصاحبان  .]10[گرایی تشکیل شده استو وجدان

و داراي  کنند یمشخصیت به شیوه خاصی رفتار  يها جنبهاین 
 منحصررفتاري  يها مهارتخاصی هستند، توانایی و  انتظارات

نشان داد  Elavsky .]11[متفاوتی دارند يازهاینو نیز  فرد  به
؛ گرگرفتگی و ي باالي روان رنجور خویی نمرهکه زنان یائسه با 

  .]5[کنند یمتعریق شبانه را با شدت و مدت بیشتري تجربه 
که اکثر عالئم و مشکالت زنان  شده  دادهنشان  امروزه 

افراد  یائسه بازتابی از شرایط فردي، اجتماعی و سبک زندگی
و حوادث آندوکرین بخش کوچکی از علل عالئم یائسگی  است

  .]1[شوند یمرا شامل 
. باشد یمبر سالمت افراد  مؤثرسبک زندگی از عوامل  

اصطالح سبک زندگی را بر اساس جهانی بهداشت  سازمان
که از تعامل بین  داند یمرفتار  فیتعر قابلالگوهاي مشخص و 

شرایط  ،روابط اجتماعی کنش برهم ،ي شخصیتیها یژگیو
اقتصادي حاصل - اجتماعی يها تیموقعمحیطی و 

 ندکرد يریگ جهینتچنین و همکارانش  Lopez .]12[شود یم
، کیفیت زندگی  یرسالمغیائسه با سبک زندگی  زنان که
دارند و عالئم یائسگی و افسردگی بیشتري را تجربه  تري یینپا
و همکاران   Ellen Beهمچنین در مطالعه  .]13[کنند یم

 درمعرضاسترس و  ،ه شد که شاخص توده بدنی باالنشان داد
با اختالالت شخصیتی در  يدار یمعن طور بهدود سیگار بودن، 

  .]14[یائسه همراه استزنان 
شیوه زندگی نقش مهمی دارند،  افراد در کنترل شخصیت و

و مراقبان بهداشتی  باشند یم رییتغ قابلزیرا این رفتارها 
از طریق آموزش و مشاوره با فرد یا خانواده در تغییر  توانند یم

  .]15[باشند مؤثررفتارها 
عه در آینده و افزایش زنان با توجه به ترکیب جمعیتی جام

پیشگیرانه و شناخت عوامل  يها برنامهنیاز به توسعه ، یائسه
 .شود یمروزافزون احساس  طور بهبر مشکالت زنان یائسه  مؤثر

فردي زنان  يها تفاوتشخصیتی و  يها یژگیودرك بهتر 
که نیاز به مداخالت  شناسایی زیر گروهی از زنان یائسه نیز
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  سبک زندگی  دارند را میسر اضافی براي افزایش کیفیت 
تعیین ارتباط  هدف با حاضر  مطالعه ین،بنابرا .]16[سازدمی

طراحی  شخصیتی در زنان یائسه هاي یژگیوسبک زندگی با 
  .گردید

  هامواد و روش
 وریشهرزن یائسه که از ابتداي  400در این مطالعه مقطعی،

زنان وابسته به  يها درمانگاهبه  1391 ماه يدتا انتهاي   ماه
وارد  ،دانشگاه علوم پزشکی شهر مشهد مراجعه کرده بودند

درمانگاه زنان ي زنان شامل؛ ها درمانگاه. مطالعه شدند
. بود) س(نیالبن امو ) عج(، قائم)ع(ي امام رضاها مارستانیب

تا  45زنان یائسه . شد به روش در دسترس انجام  يریگ نمونه
معاینات مورد مطالعه را داشتند  سال که معیارهاي ورود به 60

و در صورت وجود یافته قرار گرفتند پستان و تیروئید 
غیرطبیعی در پستان یا بزرگی غده تیروئید؛ وارد مطالعه 

نان جهت ز .شدندو به پزشک متخصص ارجاع داده  نگردیده
در مطالعه آزاد بودند و پس از  شرکت یا انصراف از ادامه

 ، وزن و قدورود به مطالعه، فشارخون کتبی نامه تیرضاتکمیل 
  .شد یم يریگ اندازه آنها

تعیین ارتباط  حجم نمونه الزم جهت رسیدن به هدف
، از فرمول در زنان یائسه شخصیتی يها یژگیوسبک زندگی با 

که حجم نمونه  صورت نیبد .استفاده شد ها نیانگیممقایسه 
ي ها یژگیوسبک زندگی و  يها رگروهیز تک تکبراي 

 آمده دست بهبیشترین حجم نمونه  .شخصیتی محاسبه شد
با در نظر گرفتن  .نفر بود 329و  ییگرا برونمربوط به بعد 
% 20و با احتساب %  80و توان آزمون % 95سطح اطمینان 

 400، حجم نمونه ایش حجم ناشی از عدم تصادفی بودنافز
 60 تا 45ن س :معیارهاي ورود به مطالعه شامل. دنفر برآورد ش

سال از زمان آخرین  5اکثر و حد 1، گذشتن حداقل سال
ایجاد یائسگی  ، داشتن حداقل سواد پنجم ابتدایی وقاعدگی

هورمون  دریافت :معیارهاي خروج از مطالعه شامل. طبیعی بود
، گذشته سال کی، لکه بینی در ماه گذشته 3استروژنی در 

، وقوع یا الکل) اد مخدر، سیگار، قلیانمو(استفاده از دخانیات 
ي ها ورزشانجام  ،ماه گذشته 6طی  زا استرسحادثه ناگوار و 

عوارض یائسگی،  دهنده کاهشاستفاده از داروهاي  ،سنگین
، یدرمان آب( استفاده از رژیم خاص ،ابتال به بیماري طبی مزمن

 نهیمعا درکشف یافته غیرطبیعی  ،)يخوار خام، يخوار اهیگ
  .پستان و بزرگی غده تیروئید در معاینه بود

 يها پرسشنامهدر این مطالعه شامل  ها دادهابزار گردآوري 
پرسشنامه  ،، مامایی و وضعیت قاعدگیمشخصات فردي

و پرسشنامه سبک زندگی  NEOFFI شخصیتی يها یژگیو
پرسشنامه سبک زندگی . بود) HPLP2(سالمت  ارتقادهنده
تغذیه، فعالیت (سالمت  ارتقادهندهرفتار  6، سالمت ارتقادهنده
ارتباط  ،رشد معنوي ،ي در برابر سالمتریپذ تیمسئول ،فیزیکی
ارزیابی  سؤال 9یا  8را با ) ي و مدیریت استرسبین فرد

لیکرت  يا نقطه 5با مقیاس اي . اف. نئو اف پرسشنامه .کند یم
، مخالف، مخالف، نظري ندارم کامالً( است شده يبند درجه

و تعدادي از  4تا  0موافق؛ به ترتیب نمرات  کامالًموافق و 
این ). شدند یمنمره دهی  0تا  4معکوس،  صورت به سؤاالت

یی، گرا برون، پرسشنامه پنج بعد شخصیت؛ روان رنجور خویی
هر ( سؤال 60وجدان گرایی و توافق را با  ،باز بودن به تجربه
  .سنجد یم) سؤال 12صفت شخصیتی 

ار از اعتبار محتوایی براي کسب روایی ابز ،مطالعهدر این 
 10به  ها پرسشنامهکه براي تعیین اعتبار محتوا  استفاده شد
دانشکده پرستاري مامایی مشهد ارائه  یعلم ئتیهنفر از اعضا 

پایایی ابزار سبک زندگی . شد تا نظرات خود را بیان کنند
ریب با ض) 1390(سالمت توسط محمدي زیدي  ارتقادهنده

تا % 64 ها رشاخهیزبراي کل ابزار و براي % 82آلفا کرونباخ 
اي در .اف .اف .پایایی ابزار نئو  ).19(تعیین شده است % 91

با ضرایب آلفا کرونباخ )  1382(ایران توسط حق شناس 
به ترتیب براي ابعاد روان  81/0 ،68/0 ،73/0 ،77/0 ،86/0

و وجدان گرایی  ، توافقیی، برون گرایی، گشودگیخو رنجور
 .]20[گزارش شده است

 16نسخه  SPSS افزار نرمتوسط  شده يگردآوراطالعات 
خصوصیات توصیفی با استفاده از  .شد لیتحل و  هیتجز

میانگین و ( یو پراکندگآماري تمایل مرکزي  يها شاخص
بررسی  منظور به. و توزیع فراوانی گزارش شد) انحراف معیار

تعیین همبستگی پیرسون و ، از آزمون اهداف پژوهش
گر از مدل یرمن و جهت کنترل متغیرهاي مخدوشاسپ

تعیین همچنین جهت  .رگرسیون خطی عمومی استفاده شد
مامایی و قاعدگی با سبک  ،ارتباط برخی مشخصات فردي
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و آنالیز ي تی ها آزمونشخصیتی از  هاي یژگیوزندگی و 
ضریب  ها آزموندر تمام  .استفاده شد طرفه یکواریانس 
  .مدنظر قرار گرفت 05/0 داري یمعنو سطح % 95اطمینان 
  ها یافته

 در مطالعه کننده شرکتمیانگین و انحراف معیار سن زنان 
، مدت قطع سال 8/48 ±5/3سن یائسگی ،سال 3/52 07/4±

و تعداد  6/5±8/2، تعداد بارداريسال 5/3±5/1قاعدگی
 مطالعه موردسطح تحصیالت اکثر زنان . بود 6/4±2/2فرزندان

زنان  % 84. بودند متأهلزنان % 3/87. ابتدایی بود%) 7/65(
درآمد نفر  )285(، % 9/67و   دار خانهنفر  )309( مطالعه مورد

نفر داراي فشارخون  )295(، %6/74. در حد کفاف داشتند
نفر زنان داراي  )293(، %  5/74و   90/140کمتر یا مساوي 

میانگین و انحراف معیار . بودند 25بدنی بیشتر از   تودهشاخص 
عبارتند از؛  مطالعه موردشخصیتی در زنان  هاي یژگیوابعاد 
 ییگرا برون، 1/31±8/3پذیري ، توافق6/21±6/5ییرنجورخوروان 

گرایی و وجدان 0/26±1/4، گشودگی به تجربه6/4±4/28
گرایی و بیشترین میانگین نمره مربوط به وجدانکه . بود 3/3±1/34

  .کمترین آن مربوط به روان رنجور خویی بود

عبارت سبک زندگی  هاي یرگروهزمیانگین و انحراف معیار 
، 7/14± 5/4، فعالیت فیزیکی 3/25 ± 7/3 تغذیه: بودند از
روابط بین فردي  ،6/20  ± 0/4در برابر سالمت  پذیري یتمسئول

 ± 8/3رشد معنوي  ،2/20 ±8/2، مدیریت استرس 5/3±5/25
بیشترین . بود  8/130 ± 1/15و نمره کل سبک زندگی  4/24

میانگین نمره ابعاد رفتاري سبک زندگی مربوط به روابط بین 
  .فردي و کمترین نمره مربوط به فعالیت فیزیکی بود

بین بعد روان  داد کهنتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان 
، مدیریت استرس، رشد معنوي ،با فعالیت بدنی ییرنجورخو

در برابر سالمت همبستگی  پذیري یتمسئولروابط بین فردي و 
  همچنین بین بعد  .دار وجود داشت یمعنمعکوس و 

پذیري با رشد معنوي و روابط بین فردي و بین بعد توافق
استرس همبستگی مستقیم و مدیریت  و گرایی با تغذیهوجدان
 ،با فعالیت بدنی ییگرا برونبین بعد . وجود داشت دار یمعن

در برابر سالمت و بین بعد  پذیري یتمسئولمدیریت استرس و 
بدنی، رشد معنوي و مدیریت تجربه با فعالیت  گشودگی به

 )1جدول (دار وجود داشت یمعنمستقیم و  استرس همبستگی
 
 

  مطالعه موردهاي شخصیتی با ابعاد سبک زندگی در زنان  یژگیوارتباط نمرات ابعاد  - 1جدول

  )pvalue(      )r(                      متغیر
  

  ییوخرنجور روان
  -  016/0  743/0  تغذیه

  - 187/0  000/0  فعالیت بدنی
  - 152/0  002/0  رشد معنوي
  - 211/0  000/0  مدیریت استرس
  - 147/0  003/0  روابط بین فردي

  - 248/0  000/0  پذیري دربرابر سالمت یتمسئول
  
  
  توافق پذیري

  006/0  908/0  تغذیه
  077/0  123/0  فعالیت بدنی
  101/0  044/0  رشد معنوي
  055/0  275/0  مدیریت استرس
  115/0  021/0  روابط بین فردي

  018/0  718/0  پذیري دربرابر سالمت یتمسئول
  
  

  گراییوجدان

  106/0  034/0  تغذیه
  082/0  100/0  فعالیت بدنی
  031/0  537/0  رشد معنوي
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 p<0/05: آزمون پیرسون ، سطح معنی داري *

  بحث
یی رنجورخوبعد روان بین  که دادنتایج مطالعه حاضر نشان 

، روابط بین با فعالیت بدنی، رشد معنوي، مدیریت استرس
در برابر سالمت همبستگی معکوس و  پذیري یتمسئولفردي و 

 رنجورخوبا توجه به  اینکه افراد روان . وجود داشت دار یمعن
و با  ]29[هستند قرار یب داًیشد، عصبی و ناامن، نگرانافرادي 
وجود این  ]7و Pimenta ]5و  Elavskyمطالعه  توجه به

نیز زنان یائسه  مطالعه فوقدر  .رسد یممنطقی به نظر رابطه 
استرس  شکالت سایکولوژیک و روان رنجورخو؛داراي م

تمایل کمتري به انجام فعالیت بدنی نشان  ،بیشتري داشتند
با توجه به  .و منزوي بودند ریگ گوشهو همچنین  دادند یم

نظریه ریموند کتل که یائسگی را سنین تغییرات شخصیت 
در این سنین به زنان فرصت داده  شود یم؛ توصیه ]9[داند یم

گاري پیدا کنند و شود تا بتوانند با تغییرات این دوران ساز
؛ که اساس بنیان زنان سالمت  بهتوجه بیشتر  حال نیدرع

؛ در این سنین ضروري به نظر دهند یمخانواده را تشکیل 
پذیر در این مطالعه رشد معنوي همچنین افراد توافق. رسد یم

الزم به ذکر است که  و روابط بین فردي باالتري داشتند،
 ،یقلب خوش طبعی،خوش، پذیردهنده افراد توافق یلتشکعناصر 
 باشد یمبودن  مشرب خوش، مهربان و مؤدب، بودن اعتماد قابل
در  ]25[است  گرا برونمشابه خصوصیات افراد  باًیتقرکه 

، عالیت فیزیکی زیادي داشتندف ؛پذیر، افراد توافقمطالعه براونا
و مشکالت  کردند یمخود ارتباط برقرار  وساالن سن همبا 

که با نتایج مطالعه ]9[ندنمود یمسایکولوژیک کمتري را تجربه 
این زنان با افراد روان رنجورخو  که یدرصورت. باشد یمما همسو 

به علت وجود روابط بین فردي و رشد  ،ارتباط داشته باشند
مثبتی در تحمل این دوران در زنان یائسه  ریتأثمعنوي باال 

، گرا برونافراد  ه الن بی و االوسکیدر مطالع .خواهند گذاشت
 گو بذله، اجتماعی و ي، مشتاق، خونگرمپرانرژمند، ، جرأتفعال
این افراد توجه باالیی به سطح سالمت خود داشتند و  .بودند

که وجود  دادند یمنیز اهمیت زیادي به فعالیت بدنی و ورزش 
این موارد باعث ایجاد آرامش و شادابی در این زنان و درنتیجه 

که با نتایج  ]14و 5[شد یم ها آنمدیریت استرس باال در 
طبق مطالعه پایمنتا زنان  .باشد یمهمسو  کامالًمطالعه حاضر 

 دادند یمخود اهمیت زیادي  سالمت به؛ یائسه وجدان گرا
اما نمره  ،یی داشتندقدرت مدیریت استرس باالهمچنین 

نتایج با  جهت  نیا ازتغذیه پایینی را کسب کرده بودند که 
روش تفاوت در  تواند یمدلیل آن  مطالعه حاضر تفاوت دارد،

تغذیه در مطالعه پایمنتا . باشد سنجش تغذیه در دو مطالعه
زنان توسط متخصصان تغذیه و توسط پرسشنامه سنجش 

، تغذیه در مطالعه حاضر که یدرصورت. شد یمروزانه سنجیده 
از  سؤال 9بود و توسط  HPLP2یک قسمت از پرسشنامه 

  137/0  006/0  مدیریت استرس
  - 017/0  742/0  روابط بین فردي

  060/0  229/0  پذیري دربرابرسالمت یتمسئول
  001/0  984/0  تغذیه  

  104/0  037/0  فعالیت بدنی
  010/0  843/0  رشد معنوي

  136/0  007/0  استرسمدیریت   ییگرا برون
  - 052/0  304/0  روابط بین فردي

  108/0  032/0  پذیري دربرابرسالمت یتمسئول
  
  

  تجربه بهگشودگی 

  083/0  097/0  تغذیه
  121/0  015/0  فعالیت بدنی
  114/0  022/0  رشد معنوي
  153/0  002/0  مدیریت استرس
  047/0  348/0  روابط بین فردي

  076/0  129/0  دربرابرسالمتپذیري  یتمسئول
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، وجود قدرت کنترل استرس حال نیدرع. شد یمزنان پرسیده 
؛ ازجملهگرا به علت وجود خصوصیاتی افراد وجدان باال در

 ،یشناس وقت، و اتکا بودن اعتماد قابل ،منظم بودن، کارا بودن
؛ منطقی به منطقی و آرام بودن ،موفقیتراي تالش ب ،کفایت

 باالي ي نمرهدر مطالعه حاضر افراد با خصوصیت  .رسد یمنظر 
؛ فعالیت بدنی بیشتري نسبت به سایر زنان گشودگی به تجربه

 نظر ازداشتند همچنین قدرت کنترل استرس باالیی داشته و 
نمره پایینی  حال یندرع .معنویت در سطح باالیی قرار داشتند

، تغذیه سالم و ارتباط بین پذیري در برابر سالمت یتمسئولدر 
، داراي هوشافراد گشوده به تجربه افرادي با .فردي داشتند

گشوده "افراد  .]9[ تخیل باال، کنجکاو و خالق هستند ي قوه
درونی  يها تجربههستند که در باروري  ییها انسان "به تجربه

سرشار از  ها آن یزندگ وو دنیاي پیرامون کنجکاو هستند 
جدید و  يها هینظراین افراد طالب لذت بردن از  .تجربه است

هستند و در مقایسه با افراد بسته  رمتعارفیغ يها ارزش
و  در مطالعه طوبایی. صوصیات مثبت و منفی بسیاري دارندخ

اشتند و پرخاشگر زنان و مردانی که سردرد میگرنی د همکار،
در مطالعه  .]10[باالتري داشتند "گشودگی" ي نمرهبودند 
، نمره ي باالي گشودگی به تجربه نمرهزنان با ) 2012(پایمنتا 

که  ]7[فعالیت فیزیکی کمتري داشتند و شتریبافسردگی 
وجود خصوصیات مثبت و  تواند یمدلیل این تفاوت نتایج 

این افراد، افرادي  .باشد "گشوده به تجربه "منفی در افراد 
به  مند عالقه، بردن منبع قدرت سؤالمایل به زیر  ،رمتعارفیغ

سیاسی  يها دگاهید، امور اجتماعی و آزادي در اخالقیات
متناقض در افراد گشوده  يوخو خلقکه وجود این  ]25[هستند

  .دلیل تفاوت نتایج در مطالعات مختلف باشد تواند یمبه تجربه 
که کرد  گیري یجهنت توان یمنتایج مطالعه حاضر  از
در کیفیت  يمؤثرفردي در شخصیت افراد نقش  يها تفاوت

سبک  ها تفاوتاین  مؤثرو کنترل و درمان . سبک زندگی دارد
 همچنین استفاده از روانشناس در .بخشد یمزندگی را بهبود 

که داراي مشکالت شخصیتی عدیده  اي یائسهزنان  رابطه با
ایجاد وضعیت سالمتی مناسب در سنین قبل و بعد از  ،هستند
و توجه به این مسائل توسط سیاستگزاران  زنان یائسگی

مشکالت شخصیتی را کاهش داده و شرایط  تواند یمبهداشتی 

و کیفیت بهتري در زندگی زنان در دوران بعد از یائسگی ایجاد 
  .نماید
ي ها تفاوتتوان به  یماین مطالعه  هاي یتمحدود جمله از
ی و استرس معاینه توسط پزشک روان –، وضعیت روحی فردي

به پرسشنامه  ها آنپاسخگویی  ي نحوهبر  زنان اشاره کرد که
براي رفع این مشکل سعی شد این پرسشنامه  .نئو اثر داشت

در و قبل از معاینه پزشک و  زا استرسقبل از مواجهه با عوامل 
همچنین در ارتباط با اخذ اطالعات  .محیط آرام تکمیل شود

ي ، بیماري طبی، زنانها يماریبدر مواردي چون سابقه ابتال به 
فعالیت بدنی و تغذیه اظهارات زنان مالك قرار  ،روانی
با توجه به اینکه مطالعات اندکی  شود یمپیشنهاد  .گرفت یم

شخصیتی و ارتباط آن با عوامل محیطی  يها یژگیودر مورد 
در زنان یائسه به انجام رسیده است و با توجه به نتایج  مؤثر

 يها یژگیوسبک زندگی و  نهیزم درپژوهش حاضر موضوعاتی 
در ي بهبود و مقابله با این مشکالت ها راهشخصیتی افراد و 

  .پژوهشگران قرار گیرد نظر مدتحقیقات آینده 
  گرفتن  در نظرتوجه به شخصیت و  :يریگ جهینت
و تالش در جهت بهبود مشکالت شخصیتی  هاي موجودتفاوت
افزایش سالمتی  یجهنت درباعث بهبود سبک زندگی و  تواند یم

  .در زنان یائسه شود
  تشکر و قدردانی
دانشجویی کارشناسی  نامه یانپااز  برگرفتهمطالعه حاضر 

در سال  910207ارشد مامایی نویسنده اول با کد شناسایی 
از معاونت  دانند یمنویسندگان بر خود الزم . باشد یم 1392

 هاي يهمکارخاطر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به 
پژوهش  يواحدهاپژوهش همچنین از  هاي ینههز ینتأم الزم و

 يها درمانگاهپرسنل محترم  و ها پرسشنامهتکمیل  خاطربه 
دانشگاه  علوم پزشکی مشهد تشکر و  هاي یمارستانبزنان 

  .آورند عمل قدردانی به
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Introduction: The human character affects his behavior in personal and social life  
and sometimes as a result of maladaptive traits, a person faces serious problems. 
Considering the effects of environmental and biological factors in the formation of different 
menopausal problems, this study aimed to determine the characteristics associated with lifestyle in 
postmenopausal women in the Women's Clinic of training centers in Mashhad. 
Material and Methods: This Correlational study was conducted on 400 postmenopausal women referring 
to training maternity centers of Mashhad from September 2012 until December 2012. Participants were 
selected through simple sampling method and all of them completed NEO-FFI questionnaire and the health-
promoting lifestyle questionnaire (52 questions) The data were analyzed by Pearson correlation, Man- 
Whitney, Kruskal-Wallis coefficient and linear regression statistical tests.   
Results: The highest score of personality characteristics and lifestyle were related to 
conscientiousness (34.1± 3.3) and Interpersonal relationships (25.5±3.5)  and the  lowest scores were 
associated wite neuroticism (21.6± 5.6) and physical activity, (14.7± 4.5), with the values of, 
respectively. The aspects of personality characteristics, had a significant correlation with 
dimensions lifestyle (P<0.05). 
Conclusions: The results showed that women during  menopause experience personality changes; 
and these changes can reduce their quality of life. As a result, efforts to improve of personality problems 
and change of lifestyle. Can improve the lifestyle and thus increase the health of postmenopausal women . 
Keywords: personality characteristics, lifestyle, Menopause 
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