
©2023 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran 

ISSN: 2322-2166: Journal of Islamic Life Style Centeredon Health, 2022:6(4): 363-371 

Health-Promoting Lifestyle based on Extraverted/Introverted 
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Article Type 
Research Article 

 Purpose: Non-communicable diseases are known as the main 

cause of death in the world, and having a healthy lifestyle in 

adulthood is vital to prevent most non-communicable diseases. 

Your lifestyle depends on personality factors and 

environmental factors. Among the personality factors, 

extroversion and introversion are considered one of the most 

important personality traits in the formation of daily activities. 

This research was conducted with the aim of investigating the 

relationship between personality traits and behaviors related to 

lifestyle. 

Materials and Methods: In a cross-sectional study, the data 

of 508 Iranian patients from medical centers were analyzed to 

examine personality characteristics from the Eysenck 

Personality Questionnaire (EPI) and to examine lifestyle from 

the Life Style Questionnaire (LSQ). used. 

Findings: The results showed that in the LSQ scale, extroverts 

scored higher than introverts and had a healthier lifestyle. For 

example, we found that extroverts with an average score of 

11.23±4.28 (p=0.01) are more likely to exercise, or that there 

is a difference between extroversion and social health and 

mental health, respectively, with an average score of 

15.80±4.32 (p<0.01). ) and 12.86±3.22 (p<0.01) there was a 

positive and significant relationship. Also, there was a 

significant negative relationship between extroversion and the 

possibility of accidents, so that extroverts are less involved in 

accidents than introverts (16.33±3.83.) 

Conclusion: The results show that extroversion/introversion 

can play a very important role in the formation of lifestyle. 
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 های ویژگی بر مبتنی سالمت دهنده ارتقاء زندگی سبک

 (مقطعی مطالعه یک) درونگرا/برونگرا شخصیتی

 1اسعد یزدان
 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، علوم گروهدانشجوی دکتری، 

 .ایران اصفهان، اصفهان،
 

 *2طالبان رویا
 پزشکی علوم دانشگاه، اجتماعی پزشکی علوم گروه، یار استاد

 ، اصفهان، ایران )نویسنده مسئول(.اصفهان

 
 دهیچک

 در میر و مرگ اصلی عامل عنوان به غیرواگیر هایبیماری: هدف
 در سالم زندگی سبک یک داشتن و شوندمی شناخته جهان

. است یاتیح غیرواگیر هایبیماری اکثر از پیشگیری برای بزرگسالی
 بستگی محیطی عوامل و شخصیتی عوامل به خود، زندگی سبک

 کیی گرایی درون و گرایی برون شخصیتی، فاکتورهای بین از. دارد
 های فعالیت گیری شکل در شخصیتی، های ویژگی ترین مهم از

 بین رابطه بررسی هدف با پژوهش این. روند می حساب به روزمره
 شده جامان زندگی سبک با مرتبط رفتارهای و شخصیتی های ویژگی

 .است
 مراجعه 508 های داده مقطعی، مطالعه یک در :ها روش و مواد

 گرفت، قرار تحلیل و تجزیه مورد درمانی مراکز از ایرانی کننده
 کآیزن شخصیت پرسشنامه از شخصیتی های ویژگی بررسی برای

(EPI) یزندگ سبک پرسشنامه از زندگی سبک بررسی  جهت و 
(LSQ) شد استفاده. 

 نمرات برونگراها LSQ مقیاس در که داد نشان نتایج :ها یافته
 المس زندگی سبک از و کردند کسب درونگراها به نسبت باالتری

 امتیاز نمیانگی با برونگراها که دریافتیم مثال. بودند برخوردار تری
28/4±23/11 (p=0.01) یا کنند ورزش دارد احتمال بیشتر 

 یبترت به روان سالمت و اجتماعی سالمت و برونگرایی بین اینکه
 و (p<0.01) 80/15±32/4 نمره میانگین با

22/3±86/12(p<0.01)  وجود معناداری و مثبت ارتباط 
 حوادث، آمدن وجود به احتمال و گرایی برون بین همچنین. داشت
 رکمت برونگراها که طوری به داشت، وجود معناداری منفی ارتباط

 (.33/16±83/3)هستند حوادث درگیر درونگراها از
 اییدرونگر/برونگرایی که آیدمی دست به نتایج از :گیری نتیجه

  .اشدب داشته زندگی سبک شکلگیری در مهمی بسیار نقش تواندمی
 

 های ویژگی سالمت، ارتقای زندگی، سبک :کلیدی کلمات
شخصیت گرا، درون-گرا برون شخصیتی،

 03/08/1401: دریافت تاریخ
 08/10/1401: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولroyataleban@med.mui.ac.ir 

 
 مقدمه

علت اصلی مرگ و میر در جهان  (NSDs ) بیماری های غیرواگیر
هستند و مرگ و میر ناشی از آنها روزانه در حال افزایش است به 

ساالنه به این علت می میرند. میلیون نفر  36از طوری که تقریباً بیش 
های های قلبی، دیابت، بیماریترین این بیماری ها شامل بیماری مهم

. اعتقاد بر این است که بیش از (1) شوندمزمن تنفسی و سرطان می
درصد بیماری ها تا حدی با سبک زندگی افراد مرتبط است و  50

به همین دلیل، داشتن یک سبک زندگی سالم در بزرگسالی برای 
 .(2) پیشگیری از بیماری های غیر واگیر حیاتی است

ثابت شده است که سبک زندگی سالم مانند سیگار نکشیدن،      
، خواب کافی و مدیریت استرس در مناسبو وزن سالم تغذیه 

. سبک زندگی  (3)های غیرواگیر موثر است پیشگیری از بیماری
عوامل ملموس شامل . ترکیبی از عوامل ملموس و نا ملموس است

و عوامل ناملموس شامل ویژگی های متغیرهای جمعیت شناختی 
روانی، ارزش ها، ترجیحات شخصی و نگرش فرد است. به عبارت 
دیگر سبک زندگی روشی نسبتاً ثابت است که فرد برای رسیدن به 

 اهداف خود از آن استفاده می کند.
سبک زندگی یک مفهوم چند بعدی است، بنابراین یک سبک      

عوامل شخصیتی و عوامل محیطی مانند زندگی سالم یا ناسالم با 
. به  (3)اقتصادی مرتبط است-وضعیت تحصیلی یا وضعیت اجتماعی

ورزش  ایعنوان مثال والدینی با درآمد باال، زمان بیشتری بر
میگذارند، میوه و سبزیجات بیشتری مصرف می کنند و به طور کلی 

اجتماعی باالیی ندارند، -نسبت به والدینی که وضعیت اقتصادی
شرایط بهتری را برای فرزندان خود فراهم می کنند. مطالعات زیادی 

د که انها را بررسی کردههای شخصیتی و بیماریویژگیرابطه بین 
آنها بیان شده است که افراد رفتارهای سبک زندگی را در برخی از 

  . (4)دهندهای شخصیتی خود نشان میبیشتر تحت تأثیر ویژگی
پنج ویژگی مهم شخصیت عبارتند از: گشودگی به تجربه، روان      

در همین  (5). رنجوری، وظیفه شناسی، برون گرایی و موافق بودن
حال، برونگرایی و درونگرایی یکی از تعیین کننده ترین ویژگی های 

. در همین باره (6) هستندشخصیتی در مورد پیامدهای سالمتی 
ا برون گرایی بعنوان مثال: ثابت شده است  مطالعاتی وجود دارد، به

مشارکت در فعالیت های فیزیکی، شناختی و اجتماعی در میان 
  .(8 ,7) مثبت دارد ارتباطجمعیت های مسن 

/ مصرف مواد    (10 ,9)برونگراها شادتر از درونگراها هستند     
/  (11)غذایی مبتنی بر کربوهیدرات با برونگرایی ارتباط منفی دارد

برای  بیشتری شانسهرچه افراد برونگراتر باشند، به طور متوسط 
و در   (13 ,12)کشیدن سیگار و نوشیدن الکل دارند روی آوردن به

)ترکیبی از روان رنجورخویی باال   D، افراد با تیپ شخصیتینهایت
و برونگرایی کم( عادات غذایی نا سالم تر و فعالیت بدنی کمتری 

  . (14)نسبت به بقیه دارند
ز بیماری های انسانی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از بسیاری ا

وم تشدید یا تدا سبک زندگی افراد است یا حداقل سبک زندگی در
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   و همکاران  اسعد یزدان  365

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  اسالمی با محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی -فصلنامه علمی

با این حال، هنوز مطالعات کمی رابطه بین  .آنها نقش داردو کنترل 
 .(15) سبک زندگی و ویژگی های شخصیتی را بررسی کرده اند

شخصیتی به عنوان یک عامل بالقوه  از آنجایی که تأثیر ویژگی های
ت اس مهم بر رفتار سبک زندگی هنوز به طور کامل شناخته نشده

و تاکنون مطالعه ای در این زمینه در ایران انجام نشده است، بر آن 
شدیم تا به بررسی رابطه سبک زندگی افراد با ویژگی های شخصیتی 

 درونگرا/برونگرا بپردازیم.

 
 ها مواد و روش

از فهرست  متوالی یریگدر پژوهش حاضر، نمونه یریگنمونهروش 
در چهار مرکز جامع خدمات  بیشده از سامانه س استخراج مارانیب

شهر اصفهان بود. حجم نمونه بر اساس انحراف  یو آموزش یدرمان
 ،است %95 آن نانیکه سطح اطم ینمره سبک زندگ اریمع

در  d=0.9s ،مطالعه مشابه دعدم وجو لیمحاسبه شده و به دل
درصد پرسشنامه ها  10 نکهینظر گرفته شده است. با توجه به ا

 یی، حجم نمونه نهاشته باشنددرصد اطالعات ناقص دا 20از  شیب
 .نفر محاسبه شد 522

 
 و شرکت کنندگان هیرو

انجام  2021 لیماه مارس و آور ی زمانی هدر باز یمطالعه مقطع نیا
 ای نهیمعا یبودند که برا یگان افراده کنند . شرکته استشد

سرطان  یغربالگر ای ونیناسیمعمول خود مانند واکس یها مراقبت
ورود: سواد  یارهایمراجعه کردند. مع یدرمان یبه مراکز بهداشت

 هو مراجعه کنند یبه شرکت در نظرسنج لیخواندن و نوشتن، تما
خروج از مطالعه:  یارهایگان به مراکز خدمات جامع سالمت. مع

 یانمارینکرده اند. ب لیدرصد پرسشنامه را تکم 20از  شیکه ب یکسان
ورود به مطالعه را داشتند از اهداف و روند مطالعه  یارهایکه مع

 پس ازو  آگاهانه وارد مطالعه شدند تیمطلع شدند و با کسب رضا
 زنک،یبا استفاده از پرسشنامه آ ه،یاطالعات پا ستیل چک لیتکم

شدند و سپس  میها به دو گروه درون گرا/ برون گرا تقس یآزمودن
 گروه دو نیا ی، سبک زندگ یبا استفاده از پرسشنامه سبک زندگ

 شد. سهیبا هم مقا

      

 اندازه گیری ها
 یتیشخص یها یژگیو

 نکزیآ تیاز پرسشنامه شخص ،یتیشخص یها یژگیو یبررس یبرا
 یافراد باال یسوال است و برا 57 یدارا اسیمق نی. امیاستفاده کرد

 نهیاز موارد پرسشنامه دو گز کیهر  یشود. برا یسال اجرا م 16
 -1است:  دیآن بر اساس سه کل یوجود دارد. درجه بند ریخ ایبله 
L نیرا در ا 50از  شیها نمره ب یودن(: اگر آزمیی)سطح دروغگو 
 دارند و اگر نمره کمتر از ییبه دروغ گو لیکسب کنند، تما اسیمق

و دروغگ یاگر آزمودن .دارند قتیبه گفتن حق لیتما ،رندیبگ 50
  E -2د. شک کر  E و  N یها اسیدر صحت مق دیشود، با یتلق

 درصدسوال(: اگر رتبه  24با  ییو درون گرا یی)سطح برون گرا
 50کمتر از اش باشد برون گراتر و اگر رتبه  50باالتر از  یفرد

 24با  یی)سطح روان رنجورخو N -3. درون گراتر است باشد
باشد، فرد روان  50سوال(: هر چه رتبه صدک فرد باالتر از 

( خود -سواالت )+( و ) ،دیباال(. هر کل یرنجورتر است )نژرنجور
 0( ریو )خ ازیامت 1هر سوال با عالمت )+(، )بله(  یرا دارد. برا

و  ازیامت 1)نه(  ،(-با عالمت )هر سوال  یبرا نیهمچنو  دارد ازیامت
نمرات خام،  لیدارد. سپس با استفاده از جدول تبد ازیامت 0)بله( 

و بر اساس درصدها  میآور یبه دست م دیموضوع را در هر کل
به   Lو  E  ،Nیها اسیمق ی. اعتبار آزمون برامیکن یم ریتفس
 .گزارش شده است 0.47و  0.77، 0.69 بیترت
 

 یبک زندگس

 (LSQ)ی از پرسشنامه سبک زندگ یسبک زندگ یبررس یبرا
 کرتیل اسیسوال در مق 70پرسشنامه شامل  نی. اه استاستفاده شد

( 0( و هرگز )1) ی(، گاه2(، معموال )3) شهیاست که به صورت هم
 -1مؤلفه است:  10 یپرسشنامه دارا نیشود. ا یم یدرجه بند

 ه،یذکنترل وزن و تغ -3ورزش و سالمت،  -2 ،یسالمت جسمان
 -7 ،یسالمت معنو -6سالمت روان،  -5 ،یماریاز ب یریشگیپ -4

 یریشگیپ 9-اجتناب از مواد مخدر و الکل. ،  -8 ،یسالمت اجتماع
 210تا  0. دامنه نمره کل آن از طیبهداشت مح 10-از حوادث و 

و نمرات باالتر  دیآ یاست که از مجموع نمرات داده شده به دست م
 .هستندسالم تر ینشان دهنده سبک زندگ

 

 یشناس تیجمع

 ستیچک ل کیما از  ،یشناخت تیجمع یهاداده یریگ اندازه یبرا
 که شامل میامتشکل از پنج مورد استفاده کرده یشناخت تیجمع

. الزم به ذکر است که جنس، سن و درآمد است الت،یشغل، تحص
 نییاز حداقل دستمزد تع شیکه ب یافراددر معقوله ی میزان درآمد، 

درآمد داشتند،  رانیا یشده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
  .شدند یدر رده افراد پردرآمد طبقه بند

      

 داده ها لیتحل
 انجام IBM SPSS20 ها با استفاده از نرم افزار لیتحل یتمام
 ،ینشامل فراوا یفیتوص یها از آزمون ها افتهیانتشار  ی. براه استشد

ها از آزمون  هیفرض لیتحل یو برا اریو انحراف مع نیانگیدرصد، م
نترل ک ی. براشدهاسکوئر استفاده  یو کا یتنیمستقل، من و t یها

 لی)تحل MANCOVA آزمون زا ،عوامل مخدوش کننده
 یدار یسطح معن شد و در نهایت،( استفاده رهیچند متغ انسیکووار

 .در نظر گرفته شده است 05/0مطالعه کمتر از  نیدر ا

 

 یافته ها

 هیاول لیو تحل هیتجز

درصد  20از  شیپر نکردن ب لینفر به دل 14) انسالیفرد م 508
 48/42±24/9 یسن نیانگیپرسشنامه از مطالعه حذف شدند( با م

مطالعه شرکت کردند.  نیدرصد( زن در ا 9/68)نفر  350 شامل سال
نفر  122 ،( از شرکت کنندگان برونگرا بودند%53.5نفر ) 236

نفر  82 ،سواد بودند یب ایاز متوسطه  شیپ التیتحص ی( دارا24%)
 یشغل قرارداد ی( دارا%82.6نفر ) 390( کارگر روزمزد و 17.4%)

نفر  036شغل با درآمد کم و  ی( دارا%1/24نفر ) 114بودند. 
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اطالعات  یبودند. برا از نظر اداره کار درآمد باال ی( دارا9/75%)
 .دیمراجعه کن 1به جدول  شتریب

 

 

 

 درونگرا/برونگرا یتیشخص یها یژگیدر افراد بر اساس و یشناخت تیجمع یها یژگی: و1جدول 

p-value مجموع N=508 
 N=236 درونگرا

(46.5%) 
 N=272 برونگرا

(53.5%) 
 

0.112 

42.48±9.24 
41.00 

21 
67 

41.78±9.37 
40.00 

27 
66 

43.09±9.11 
42.00 

21 
67 

 سن

 نمیانگی

 انهیم

 حداقل

 حداکثر

0.205 158(31.1%) 
350(68.9%) 

80 (33.9%) 
156 (66.1%) 

78 (28.7%) 
194 (71.3%) 

 تیجنس

 مرد
 زن

0.014 

12 (2.4%) 
26 (5.1%) 
84(16.5%) 

228 (44.9%) 
110 (21.7%) 
48 (9.4%) 

8 (3.4%) 
10 (4.2%) 
40 (16.9%) 
92 (39.0%) 
54 (22.9%) 
32 (13.6%) 

4 (1.5%) 
16 (5.9%) 
44 (16.2%) 
136 (50.0%) 
56 (20.6%) 
16 (5.9%) 

 التیتحص

 سواد یب

 هیاول

 پلمید

 سانسیل

 ارشد یکارشناس

Ph.D. 

0.128 

 
252 (53.4%) 
138 (29.2%) 
82 (17.4%) 

 
112 (50.5%) 
72 (32.4%) 
38 (17.1%) 

 

140 (56%) 
66 (26.4%) 
44 (17.6%) 

 شغل

 قرارداد دائم

 قرارداد کوتاه مدت

 کارگر روزمزد

0.760 

 
114 (24.1%) 
360 (75.9%) 

 
 

50 (22.5%) 
172 (77.5%) 

 

64 (25.4%) 
188 (74.6%) 

 درآمد

 کم

 باال

 236( برونگرا و %5/53نفر ) 272 نیدر ب  LSQ اسیمق یبررس
نسبت به درونگراها  ( درونگرا نشان داد که برونگراها%5/46نفر )

 32/130±56/23 و 25/137±12/21 ازیامت نیانگیبا م بیبه ترت
افراد مبتال به روان  نیکسب کرده اند. همچن یباالتر نمره

نسبت  یکمتر ازامتی  19/128±96/22نمره  نیانگیبا م ییرنجورخو

 40/141±61/19 نمره نیانگیبا م ییبه افراد بدون روان رنجورخو
 .دیمراجعه کن 3و  2به جدول  شتریاطالعات ب یبرا .داشتند

 
 
 
 

 بین افراد برونگرا و درونگرا LSQ: مقایسه ی نمره ی 2جدول 

LSQ Total 
 N=236 درونگرا

(46.5%) 

 N=272 برونگرا

(53.5%) 
p-value 

 (%1.7) 4 0 (%0.8) 4 ضعیف

<0.04 
 (%10.2) 24 (%7.4) 20 (%8.7) 44 متوسط
 (%86.4) 204 (%91.9) 250 (%89.4) 454 قوی
 (%1.7) 4 (%0.7) 2 (%1.2) 6 اشتباه

Score Mean±SD 134.05±22.53 137.25±21.12 130.32±23.56 0.001 
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 بین افراد نوروتیک و غیرنوروتیک LSQ: مقایسه ی نمره ی 3جدول 

LSQ Total 
  N=284نوروتیک

(55.9%) 

  N=224غیرنوروتیک

(44.1%) 
p-value 

 (%0.9) 2 (%0.7) 2 (%0.8) 4 ضعیف

0.002 
 (%3.6) 8 (%12.7) 36 (%8.7) 44 متوسط

 (%93.8) 210 (%85.9) 244 (%89.4) 454 قوی
 (%1.8) 4 (%0.7) 2 (%1.2) 6 اشتباه

Score Mean±SD 134.05±22.53 128.19±22.96 141.40±19.61 <0.001 

 یزندگ یهاسبک یمولفه ها یبا برخ یتیشخص یهایژگیو
ورزش و سالمت،  ،یبا سالمت جسمان ییگراداشت: برون یهمبستگ

از حوادث ارتباط  یریشگیو پ یسالمت روان، سالمت اجتماع
ه نمر نیانگیدرونگراها م ،یسالمت اجتماع اسیمثبت داشت. در مق

 که داشتند 80/15±32/4با برونگراها  سهمقای در 02/4±45/14
. در  (p<0.001) وجود داشت یدار یتفاوت معن آماری نظر از

با  بیبرونگراها و درونگراها به ترت نیمقوله سالمت روان، ب
 یتفاوت معنادار نیز 77/11±52/3 و 86/12±22/3نمره  نیانگیم

ورزش و  دسته بندی. برونگراها در  (p<0.001) وجود داشت

 دبا افرا سهمقای در( 23/11±28/4) ازیامت نیانگیبا م سالمت
نمره باالتری کسب کردند  (91/9±33/4نمره ) نیانگیدرونگرا با م

در  نی. همچن(p=0.001که ارتباط معناداری را نیز نشان میداد ) 
نگراها و برو نیب یاز تصادف، تفاوت نسبتاً معنادار یریشگیمقوله پ

 وجود 87/15±77/4 و 33/16±83/3 ازیامت نیانگیدرونگراها با م
 را 2جدول  لطفا شتر،یاطالعات ب ی. برا(p=0.0216داشت ) 

  ید.کن یبررس
 

 
 درونگرا/برونگرا یتیشخص یها یژگیبر اساس و ،در افراد یسبک زندگ ی: دسته بند4جدول 

p-value Total 
Introvert 

N=236 
Extrovert 

N=272 
p-value 

 یسالمت جسمان 14.56±3.15 13.93±3.59 14.27±3.38 0.053

 یو سالمت ورزش 11.23±4.28 9.91±4.33 10.62±4.35 0.001
 هیوزن و تغذ کنترل 13.42±3.83 12.84±4.05 13.15±3.94 0.115
 ی هاماریاز ب یریشگیپ 14.74±2.54 14.55±2.57 14.65±2.55 0.419

 روان سالمت 12.86±3.22 11.77±3.52 12.35±3.40 0.001>

 یمعنو سالمت 9.16±2.35 9.00±2.73 9.09±2.53 0.487

 یاجتماع سالمت 15.80±4.32 14.45±4.02 15.17±4.23 0.001>

 از مواد مخدر و الکل اجتناب 12.63±2.66 12.17±3.04 12.42±2.85 0.072

 از تصادف یریجلوگ 16.33±3.83 15.87±4.77 16.12±4.29 0.0216

 طیمح بهداشت 16.69±3.97 16.24±3.67 16.48±3.84 0.196

(p-value برای تحصیالت تعدیل شده است)
 

 نتیجه گیری
 یه هاجنب یکننده مطلوب برا ینیب شیپ کیبه عنوان  یی،رونگرا
کننده  ینیب شیپ کی یی،درونگراو سالم  یسبک زندگ کیمتعدد 

 شیپ فاکتور کیقبالً به عنوان  ییبرونگرا(16). تلقی می شوند یمنف
، (18 ,17) استشده  ییمصرف مواد شناسا برای کننده مثبت ینیب

هستند،  یخاص یها یژگیو یکه برونگراها دارا لیدل نیبه ا دیشا
مکن تر بودن، که م یاجتماع ای شتریبه داشتن دوستان ب لیمانند تما

 دقرار ده گاریس دنیکش یبرا یشتریدر معرض خطر باست آنها را 
و  یی/درون گراییبرون گرا نیب یشواهد قابل توجه ما اما .(19)

اوت تف لیتواند به دل یکه م میکردن دایمطالعه پ نیمصرف مواد در ا
به عنوان مثال، مطالعه . باشد ی ما مورد مطالعه تیدر اندازه جمع

نشان داد که هر چه فرد برون  یدانش آموز روس 1236 یبر رو یا

ی برخ ای،  (5)مصرف مواد دارد یبرا یشتریگرا باالتر باشد، شانس ب
کراک  ن،یو مصرف کوکائ ییبرون گرا نیارتباط ب گرید مطالعات

 یها یژگیو نیدر مورد ارتباط ب یگری. مطالعه د (18)را نشان دادند
 در جنوب یکارشناس انیدانشجو نیو مصرف الکل در ب یتیشخص

کنندگان الکل نشان داد که مصرف جیانجام شد. نتا هیجرین یغرب
 . (20)گراتر بودندبرون
باالتر باشد، سالمت  ییکه هر چه نمره برونگرا میافتیما در     

ح سطو نشان داده است، یروان بهتر است. همانطور که مطالعات قبل
 یالتربا یو اجتماع یجسم ،یعاطف یستیبا بهز یی،برونگراباالتر 

افراد  به این نکته نیز اشاره شده است که.  21)-(23همراه است
 ازین یترشیب های به مراقبت یاز افسردگ یریشگیپ یدرونگراتر برا

 . (24)دارند
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 2000 ش در سالاز محققان مانند پاول و همکاران یبرخ     
که تعداد تصادفات تجربه شده توسط کارگران کارخانه  افتندیدر

 . 25)-(27است شتریب یافراد برونگرا به طور قابل توجه یبراها، 
د را خو ر، افراد برونگراشتیب یاوحس کنجک لیممکن است به دل

نشان  یگریاگرچه مطالعه د. قرار دهند یشتریدر معرض خطرات ب
وده ب در محل کار تصادفاتو  ییبرونگرا نیدهنده رابطه معکوس ب

 یدار یمعن تباطار نیحاضر، ما همچن حال . در مطالعه (28)است
 حوادث و تصادفات بودنو در معرض  یتیشخص یها یژگیو نیب
، به این صورت که افراد برونگرا، کمتر در معرض تصادفات میافتی

تر، ما به  یپاسخ قطع افتیدر یبراکماکان، اما  قرار میگیرند.
 ..میدار ازین یشتریب اریمطالعات بس

 میاثرات مستق ،یعموم تیاز جمع (950ی )نمونه تصادف کیدر      
 یهاو انتخابعادات بزرگ بر  یتیشخص یژگیپنج و میرمستقیو غ
 یی،گرا نشان دادند که برون نتایجقرار گرفت.  یمورد بررس ییغذا
 ورطو به گذاردیم ریتأثعادات غذایی بر  میو مستق داریطور معنبه
 خوردن اب یی،برون گرابه طوری که  بر انتخاب غذا میرمستقیغ
ها در گوشت و نوشابه بیشتر شور و مصرف  یغذاها ،ها ینیریش

 ییبرون گرا که میدان یم یاز مطالعات قبل نیهمچن . (29)ارتباط بود
اضافه وزن و  یدارا و افراد  (30)مثبت دارد رتباطبا اضافه وزن ا

.  (31)ه اندکسب کرد یی خودبرون گرا نمره در یشتریب ازیچاق امت
نشان  ی،دبستان شیکودک پ 180 یبر رو یبه عنوان مثال، مطالعه ا

که  دارد یشتریاحتمال بتر، باال ییبرون گرا نمره با افرادداد که 
محدودتر در  ییغذا یباالتر و رفتارها  Zبا نمره یشاخص توده بدن

 طالعهذکر شده، در م ری. با وجود تفاس (32)داشته باشند بزرگسالی
ی بین عادات غذایی و دار یارتباط معن نتوانستیم حاضر

 کتر بودنکوچ لیتواند به دل یکه م برونگرایی/درونگرایی پیدا کنیم
نسبتا مشابه مردم  ییغذا میرژ لیبه دل ایمطالعه ما  حجم نمونه ی

 .باشد رانیا
نسبت به  یدرونگراها نمرات کمتر ،یسالمت اجتماع اسیدر مق

باشد که برونگراها  یمعن نیتواند به ا یبرونگراها دارند که م
 یدارند و درجه شاد یکمتر یمشکالت اجتماع ای یروان یهایماریب

به طور  .دارند گرانید یبرا یاز جمله احساس تعلق و نگران یباالتر
 تی/حمایسالمت اجتماع باشد،یی بیشتر هرچه برون گرا ،یکل

نشان داد که  2016 یم 14در  ای بهتر است.. مطالعه یاجتماع
ا ر یاجتماع تیعزت نفس و حما یتوجه لبه طور قاب ییبرونگرا

بر  یاجتماع تیهم عزت نفس و هم حماکه کند.  یم ینیب شیپ
 . (33)ارندد یداریمعن ریتأث یشادکام

 ،یکیزیف یهاتیبا مشارکت در فعال ییبرونگرا ،یطبق مطالعات قبل
. مثبت دارد یمسن همبستگ یهاتیجمع انیدر م یو اجتماع یشناخت
 یبدن تیو فعال ییبرون گرا نیارتباط معنادار ب نیهمچن زهایمتاآنال
سطوح باالتر  دهدیکه نشان م ییهاافتهیکرده اند. مشابه  دییرا تا
سط شده توگزارش یبدن تیاز فعال یسطوح باالتر اب ییگرابرون

گراها که برون میافتیدر نی، ما همچن (34) (35)خود مرتبط است
و بدن سالمتری از این نظر داشته  ورزش کنند که احتمال دارد شتریب

 باشند.
اگرچه نتوانستیم مطالعاتی را بیابیم اما  ،یطیسالمت مح اسیدر مق

 یدیو چند رفتار کل تیشخص یمدل پنج عامل نیرابطه بپیشتر، 

 شتریب رتشده است. افراد برونگرا یبررس انیدانشجو نیدر ب یبهداشت
روی  ددمتع یجنس یداشتن شرکا و الکل دنینوش دن،یکش گاریبه س

از  یناش یها بیکمتر احتمال دارد که آس می آوردند و همچنین
 یکنند و به اندازه کاف ستفادهالکل را کاهش دهند، از کاندوم ا

 .(36) بخوابند
 ،یشناس فهیبا وظ شتریب ،تینشان داده اند که معنو یمطالعات قبل     

و برون  یو موافق بودن ارتباط دارد تا روان رنجور ییگشاده رو
 رایب کننده مثبت ینیب شیپیک فاکتور  ییبرونگرا. (37) ییگرا

 خوش یکه در تعامالت اجتماعی اند افراداینها است.  یهوش معنو
می توانند کنند،  یم نییرا تع یاهداف زندگ تیهستند، اهم روتر
. با (38) کنند میرا تنظ یزندگ یو برنامه ها فیخود را تعر قیعال

 یو معنو یطیسالمت مح نیب یارتباطما نتوانستیم  ریتفاس نیتمام ا
 .مکنی دایپ یتیشخص یها یژگیبا و
و  ییبرون گرا نیاز مطالعات ارتباط ب یما، برخ جیبرخالف نتا     

 5246 یبر رو یمطالعه امثال اند.  افتهیرا  یماریاز ب یریشگیپ
شار ف ابتال به بانمره ی برونگرایی، که  نشان دادساله،  9تا  6کودک 

 یامطالعه ای(39) شتدا یارتباط منف بزرگسالی آنها،خون باال در 
 یی،راگنمرات باالتر برون ، افراد بانشان داد که ی کوویدریگدر همه

 داشتند یاجتماع یگذار فاصلهرعایت  یبرا تمایل کمتری
 نیب داریمعن یبر ارتباط منف یمبن ییهاگزارش همچنین پیشتر(40).

براساس پرسشنامه (41). وجود داشته است ییگرابا برون یافسردگ
ه تری را خطر اضاف چیه ی،ونیمدل رگرس کی زنک،یآ تیشخص

در  یهاکه در گروه یافراد انیدر م ،سرطان در رابطه با ابتال به
 چینشان نداد و هفتند ریگیپرخطر قرارم ایمعرض خطر متوسط 

و خطر  یتیشخص ویژگی های نیارتباط ب هیفرض ی اثباتبرا یتیحما
 یژگیو نیب قیرو رابطه دق نیاز ا. (42) ابتال به سرطان وجود نداشت

هنوز مشخص نشده است و  یماریاز ب یریشگیو پ یتیشخص یها
 دارد یشتریبه مطالعات ب ازین

 نکهیبر ا یوجود دارد مبن یشنهاداتیپ ،یدرباره سالمت جسمان
( هستند که باعث یالتهاب شیپ ی)ژن ها ییژن ها یبرونگراها دارا

 یه معنتما رابطالبته . (43) آنها بهتر کار کند یمنیا ستمیشود س یم
 .مینکرد دایدسته پ نیدر ا یدار

ه . بمیداشت ییها تیمحدود زیمطالعه ن نیا لیها: در تکم تیمحدود
از مراکز  یشهر و تعداد کم کیمطالعه تنها در  نیمثال، ا عنوان

، افرادی که زمینه بیماری های انجام شده است یخدمات درمان
 روانپزشکی داشتند مشخص و در نظر گرفته نشده اند.

 
 نیاصفهان تام یمطالعه توسط دانشگاه علوم پزشک نی: ایمال نیتام
 شده است یمال

 

 .نندک یگونه تضاد منافع را اعالم نم چیه سندگانیمنافع: نو تضاد
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