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 سالم در بیماران مبتال به زگیل تناسلی و افرادصفات شخصیتی  ی بررسی و مقایسه

 
 5یخیمشا دیوح، 4، مریم سعیدی3، عمادالدین دارچینی مراغه3آرا ، مهدی رزم2طباطباییزاده  سید کاظم رسول ،1آرزو مرادی

 
 

چکیده

شناختی خاصی را برای فرد مبتال در پی داشته باشد. از  تواند عالیم و پیامدهای روان میجنسی است که  طریق تماساز  قابل انتقالیک بیماری  ،زگیل تناسلی مقدمه:

 .میان بیماران مبتال به زگیل تناسلی و افراد سالم انجام شد صفات شخصیتی، ی مقایسه با هدف حاضر، ی رو، مطالعهاین 

در  )ع( مشهد یپوست بیمارستان امام رضادرمانگاه به  گانمراجعه کنندفرد سالم( از  93فرد مبتال به بیماری و  93نفر ) 77جمعیت مورد مطالعه، شامل  ها: روش

 .بود که بر روی شرکت کنندگان اجرا گردید NEOپنج عاملی شخصیت  ی نامه ابزار پژوهش، شامل پرسش بود. 1937ی دوم سال  نیمه

 . بین شرکت کنندگان مبتال به بیماری و افراد سالم، درندشتدا تفاوت طبیعی افراد با تیشخص بزرگ صفت 3 از صفت 4 در ی،تناسل لیزگ به مبتال مارانیب ها: یافته

 دار یمعن تفاوت گروه دو دربه تجربه  یصفت گشودگ وعیش داری وجود داشت. گرایی، تفاوت معنی آمیزی و وجدان گرایی، مردم ، برونرنجورخویی صفات شخصیتی روان
 .نداشت یآمار

بسیار زیاد صفات شخصیت در زندگی شخصی و اجتماعی با توجه به نقش داری روی صفات شخصیتی تأثیر دارد.  زگیل تناسلی در افراد به صورت معنی گیری: نتیجه

های شخصیتی  پذیری های ناشی از آن، با توجه به آسیب افراد، الزم است که متخصصین سالمت روان جهت کاهش احتمال ابتال به زگیل تناسلی و یا کاهش آسیب
 .بیماران، تدابیر الزم را اتخاذ کنند

 جنسیتماس از راه  قابل انتقالیماری ب، زگیل تناسلی، شخصیت واژگان کلیدی:

 
صفات  ی بررسی و مقایسه .دیوح یخیمشاآرا مهدی، دارچینی مراغه عمادالدین، سعیدی مریم،  زاده طباطبایی سید کاظم، رزم رسول مرادی آرزو، ارجاع:

 1713-1723(: 347) 97؛ 1931مجله دانشکده پزشکی اصفهان . سالم در بیماران مبتال به زگیل تناسلی و افرادشخصیتی 

 

 مقدمه

طریل   نز  قایلل نتقالا   یل  ییالا      (Genital Wart) زگیل تناسلی  

 جنس  نست که عامل آن ویروسل  یله تلاا یاییییملا  نتسلات      تااس 

(Human papilloma virus ای HPV م )   یل    ،یاشد. نیل  ویلروس

DNA  مالاوا   ،یاشدکه د  ماایل حرن ت و خشل  شلدن   ویروس م

   تینتنلد تاحیله   تیع نز نتینع ویروس یاییییما  نتسلات  مل    04ت. نس

تری   یک  نز شایع ،HPVیا  تناسی . عفیتت (1)  ن د گیر کنند ناسی ت

  جنسلللل  طریلللل  تاللللاسنتقاللللا  نز قایللللل هللللا   عفیتللللت

(Sexual transmitted diseases   یلاSTDs )   نسلت و یدلد نز نیلدز، 

سالیاته تزدی  یله   ،یاشد که د  آمریکا تری  عفیتت تناسی  م  هزینهیر

 شید. ییییین دال  یرن  نی  ییاا   هزینه م  6

دهنلد و   جادیت مبقال یه نی  ییاا    ن جینتان تشکیل مل  ییشقر 

 هلا   شلری  تدلدند   تناسی ، شامل HPV فقا   نیقال یه  عینمل خطر

   جنس  د  س  یایی  ییلان شلدا نسلت    جنس  د  تااا عار و  نیطه

مشلکالت زتاشلیی  و علدا     تحلت تلیریر  نتنلد  تی م  ،(. نی  عینمل2)

 ضایت کاف  نز زتدگ  زتاشیی  و یلا مشلکالت شی ل  و  ونتل      

، گلرنی  یله  فقا هلا     (Personality trait) صفات شی لیق   تظیر

، (Depression) ، نفسلللردگ (Dangerous behavior) یرخطلللر

 مقاله پژوهشی
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و یلا هارنهل     (Anti-social Behavior) هلا  ضلد نجقالاع     فقا 

 .(3-0قرن  یگیرتد )یزشک   خقالالت  وننن سایر

گرنی  یه  فقا ها  یرخطر، نز جایه عینمل خطر نیقال یله زگیلل   

تناسی  ییلان شلدا نسلت. هاننلی ، د  مطالدلات میقیلم نز جایله        

  هلا   ژگل ین تبلا  و    نله ید  زم مد س غلرو  و   نیکاظا   مطالده

  قیشی ل  ها   ژگیو ،یرخطر  یا نحقاا  ن تکاب  فقا ها  قیشی 

 یرخطللر فقا هللا   ایلل  شناسلل فللهیوظمینفاللت و  ،ی  تجی خللی  ونن

یله تجریله و    گشیدگ   قیشی  ها   ژگیو و دن   مدن  منف    نیطه

 (.  5) نتد شقهدن  دن   مثبت مدن    نیطه طر فقا ها  یرخ یا ی ،گرن یرون

 فقلا      نله یذکلر شلد کله د  زم   گفقه  یی  یژوه  د  ، یهانن

  و گشلیدگ  یل  گرن یرون  قیها، صفات شی  طهیح  یرخطر د  تاام

مینفالت   ،ی  تجی خی دن  و صفات  ونن  مثبت مدن    نیطه ،یه تجریه

د   ،نلبقله  ؛یلا خطلر کلردن دن تلد      مدکیسل     نیطله   ،شناس فهیو وظ

مثبلت      نیطله  ی  تجی خلی   ونن ، خطر د   نیطه یا سلالمق    نهیزم

 .(5خطر کردن دن د ) یا  دن   مدن

 Vollrath د  یژوه  ،ریر مقاایلینز نی  ت  دیگر   تایتهیه عنینن 

 تظیلر قایج حاک  نز آن یید که نیداد شی لیق  میقیلم   ، تTorgersenو 

یلا  فقا هلا  یرخطلر      ،گرنی  و وظیفه شناس  ، یرونخیی  تجی   ونن

  ،ماتند سیگا  کشیدن، م رف مشرویات نلکی ،  نتندگ  د  حلا  مسلق  

و    مسلقایا  دن تلد    نیطله  ، فقا ها  جنس  یرخطر و محافظت تشدا

ریر یر  فقا ها  یرخطر و تکاتشل   ینخقالالت شی یق  تیز یا تهاننی ، 

یله طلی  کیل  و    ها  مالا یق    تینتند یاعث نیقال  فرد یه ییاا   م  ،فرد

 (.6نخقال  زگیل تناسی  یه طی  خاص شیتد )

   تقایج تشان دهندا ،و هاکا نن Vollrath   د  مطالده، هاننی 

یلا  فقا هلا     ،شناسل   آن یید که نیداد شی یق  مینف  ییدن و وظیفله 

یلا   خلیی   تجی    منفل  دن تلد و یدلد شی لیق   ونن     یرخطر  نیطه

  (.7  مثبق  دن د )  نیطه ، فقا ها  خطرزن یرن  سالمق 

 هلا   تلد کله ویژگل     یرخ  نز یژوهشگرنن، چنلی  فلرک کلردا   

شلروع ییالا   زگیلل       یینل  کننلدا   شناخق ، ماک  نست یی   ونن

تناسی  یاشند و یا تا  مها  د  ییشرفت ییاا   و ن تبا  تزدیک  یا 

کله   ییان شد و هاکا نن Lawrence د  یژوه  ها دنشقه یاشند. تشاته

طیالت  ملدت نسلت و شلامل     ،ریرنت هیجات  عفیتت زگیل تناسی یت

، های  ماتند ع باتیت، نحساس گناا، نفسردگ ، نتزون  نجقالاع   یاسخ

ییالا نن تگلرنن نیل  هسلقند کله       ،شلید. هاننلی    شرا و خجالت م 

  خطلر سلرطان    د یلا ا  ،منقال کنند خید ییاا    ن یه شری  جنس 

  یل ن یر غیبه ی تینتا  ،طرف نز .(8) ترسند تگرنت  دن تد و نز د مان م 

  کل یتزد ن تبا  ، اا یی نرر د  شدا جادین  منف جاتاتیه و نحساسات

 صد  مهرند یژوه  د  که طی  هاان دن د؛ اا ننیی  قیشی  صفات یا

   نهبردهلا  نز ، قیشی ل  مقفلاوت   هلا   ژگل یو یا نفرند ،هاکا نن و

 مطالل   یه تیجه یا (.9)ردتد ک  م سقفادان جاتاتیه میتنظ جهت  میقیف

 و مسقددسلاز  عینمل نز  کی تینن  م  ن  قیشی   ها  ژگیو گفقه، یی 

 .گرفت تظر د   اا یی  ین یه نیقال   نهیزم د  کنندا مااوا ای

و  جاتلات ینفکلا ، ه    یه مجایعه تیشی  شناسان،  وننتظر  نز

 ایل نتطباق ما یلا دت    اییشید که ش  گفقه م  دن یو یا زیمقاا   فقا ها

   که سله دهله   تیشی یز گ (. مد  ینج عامل 14دهد )   ن تشان م

ملد  د     یتر کاملنست، مطرح شدا  McCraeو  Costaتیسط   یی

ی   تجی خلی  ونن   ، ینج یدد نساسنی  مد نست.  تیشی    نهیزم

(Neuroticism  یاN)، گرنی  یرون (Extraversion  یاE)،   گشلیدگ 

 و( Aیلا   Agreeableness)  زیآم مردا ،(Oیا  Openness) تجریه یه

 کند  م  مدرف تیشی   (  ن یرنCیا  Conscientiousness) وجدنن

نست که مجالیع آن    نز صفات خاص  تددند   رتدایو هر یدد د  یر گ

 (.11-12) دهند  م لی ن تشک  قیمد  ینج عامل شی  ،صفات

 د   قیشی   ها  ژگیو تینها   نهیزم د  که  مطالب یه تیجه یا

  هلا   الا  یی یله  نیلقال  آن دتبلا   یله  و یرخطر   فقا ها نتجاا   نهیزم

  ود مل   تینتد مطرح شید که نحقالا    م هیفرض  ین شد، انیی  ماا یق

 ،تیشی ل    گاتله  یلنج د  صلفات    ،تناسلی  لیل مبلقال یله زگ   اا ننیی

یژوهشلگرنن  نز نیل   و،  سالم دن تد.  گروا یه تسبت  مقفاوت تیوضد

  هلا   ژگل یو ایل آ»میضلیع کله     یل ن  یا هدف یر سل  ،مطالده  ید  ن

 ،«؟دن د تفلاوت  سلالم  نفرند یا  ،تناسی لیمبقال یه زگ اا ننیی  قیشی 

 الا نن ید  ی  قیمیجید د  صفات شی   ها تفاوت ی د  شناسا  سد

  نطالعات تا یقینتند یه دنشقند شاهدو نفرند گروا   تناسی لیمبقال یه زگ

  یل ن یعینز نیقال و شل   ریگ  یو ی اا ننیکه یه یهبید  وتد د مان د  ی

 .، دست یایندد  جامده کا  کند  اا یی

 

 ها روش

آما   یلژوه      جامده .ماطد  یید -تحییی نز تیع  ،یژوه  حاضر

د ماتگلاا  ییاا نن مبقال یه زگیل تناسی  مرنجده کنندا یه حاضر، شامل 

 یلید.  1397  دوا سا   د  تیاه )ع( مشهد ییست ییاا سقان نماا  ضا

یله ت لیی  مداوتلت یژوهشل       971289نی  یژوه ، یا کد نخلالق  

 .دنتشگاا عییا یزشک  مشهد  سید

نز میان ییاا نن مبلقال یله زگیلل     وش کا  یه نی  صی ت یید که 

)ع(   ییست ییاا سلقان نملاا  ضلا    د ماتگااتناسی  مرنجده کنندا یه 

تفر نز نفرند  کله تاایلل یله شلرکت د  نیل  طلرح        35مشهد، تددند 

ها   تامه و یرس شدتد نتقیاب  ، یه عنینن گروا می دیژوهش  دنشقند

نفرند گروا سالم )شلاهد( نز میلان   . ا شدمریی  د  نخقیا شان قرن  دند

نو  یا دوا نفرند گروا می د، نتقیاب شدتد.    د جه   نعضا  خاتیندا

نز تظلر مشی لات   نفلرند گلروا شلاهد،     یا می دنفرند گروا  هاننی ،

وضدیت  سطح نقق اد  و)س ، جنس، میزنن تح یالت،  دمیگرنفی 
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 . شدتد ساز ( هاقاهلیت

    ضایقاند  و عالقهیه طرح یژوه ، عبا ت نز  و ود ها  مالک

، تشلیی  قطدل    سلا   24ییاا  یه شلرکت د  یلژوه ، سل  یلاال      

هلا  جسلا  و نخلقالالت     تناسی  و تدنشق  سایر ییاا   ییاا   زگیل

ییالا  یلرن     علدا  ضلایت   ، عبلا ت نز خلرو   ها  مالک ونت  ییدتد. 

ییدتلد.   تامله  تدنشق  سیند کاف  یرن  تکایل یرس  و هدشرکت د  مطال

 نفلزن  آملا     تلرا  د نطالعات مریلی    ،ها تامه آو   یرس  یس نز جاع

SPSS 14   تسیه (version 10, SPSS Inc., Chicago, IL ) ربت و

 .شدها نتجاا  ونکاو  آما   دندا

NEO (1992 )شی للیق     تاملله د  نیلل  یللژوه ، نز یرسلل  

 یللرن  NEO شی للیت عللامی  یللنج   تاملله نسللقفادا شللد. یرسلل  

 کیتلاا  فرا   تامه شید. یرس  م  نسقفادا شی یق  صفات گیر  نتدنزا

 ونقع د  تامه، نست. نی  یرس  شدا تشکیل سؤن  64 نز NEO   شدا

 یله  گشلیدگ   آمیلز ،  گرنی ، ملردا  یرون  تجی خیی ،  ونن عامل ینج

 سلؤن   12 تیسط عامل، هر که شید م  شامل  ن گرنی  تجریه و وجدنن

ن   د جله  5شید و آزمیدت  یاسخ خید  ن د  ی  مایلاس   م  سنجیدا

یل  نز  کنلد. کاقلری  و ییشلقری  تالرا د  هلر       لیکرت  نتقیلاب مل   

(. 13یاشلد )  مقغیلر مل    4-08ها  شی یت، یله ترتیل  یلی      ویژگ 

 یایلای  و  علامی ،  تحییلل   وش نز نسلقفادا  یلا  ،هاکا نن و تییفروشان

 (.10کردتد ) تییید  ن تامه یرس  نی   ونی 

 

 ها افتهی

  تیزیلع شلرکت کننلدگان نز     ، تحیا1د  جدو   :یفیتوصیهاافتهی

 تیهل و میزنن تح یالت آمدا نست. تظر مقغیرها  جنسیت، وضدیت

مطلرح     فرضلیه یله یر سل     ،د  نی  یی  :یاستنباطیهاافتهی

یژوه  یا نسلقفادا نز آزملین تحییلل ون یلاتس چنلد مقغیلرا        شدا د 

(MANOVA )  یا تحییل دو گروهHotelling's T زمین آملا    و آ

Independent t نستآمدا  2-0نخقه شد که تقایج آن د  جدنو  دیر. 

 MANOVAها   ها  یژوه ، مفروضه یی  نز آزمین آما   فرضیه

 یر س  شد.  Independent tو 

 

درافرادموردمطالعهشناختیهایجمعیت.داده1جدول

 تعداد )درصد( متغیر

 33( 4/51) مذکر جنسیت
 34( 3/48) مؤنث

 23( 9/32) مجرد وضعیت تأهل
 47( 1/37) متأهل

 12( 1/17) سواد بی التیتحص
 20( 3/28) دیپلم

 4( 7/5) فوق دیپلم
 27( 3/38) کارشناسی

 7( 0/10) کارشناسی ارشد و دکتری

 

ماادیر یرت و گم شدا یلید کله    یر س  ،فرک آزمین نولی  یی 

فرک آزمین، نسلقاال    ها  عایت گردید. دومی  یی  یا غریالگر  دندا

هلا   ت ادف  قرن  دندن شلرکت کننلدا  ها  مقغیر مسقال یید که یا  گروا

فرک آزمین،  ها یا شرنیط مطالده  عایت شد. سیمی  یی  د  کا یند 

کیون یاتس یید که یا نسقفادا نز آزمین  -ها  ون یاتس هاگن  ماتریس

Box's M  د  سطح(441/4 < P ،77/9  =Box's M مدن )   دن  تشلد

 یاشد. م ها  کیون یاتس  یرنیر  ماتریس   که تشان دهندا

 

هایدرگروهمیانگینوانحرافمعیارنمراتصفاتشخصیتی.2جدول

موردوشاهد

 انحراف معیار ±میانگین  گروه متغیر

 14/23 ± 04/3 مورد رنجورخویی روان
 54/15 ± 39/7 شاهد

 14/28 ± 71/5 مورد گرایی برون
 34/33 ± 39/3 شاهد

 14/25 ± 92/4 مورد تجربه به گشودگی
 4/25 ± 30/4 شاهد

 00/27 ± 81/3 مورد یزیآم مردم
 77/32 ± 22/8 شاهد

 28/31 ± 05/3 مورد گرایی وجدان
 00/37 ± 21/7 شاهد

 

موردوشاهدهایدرگروهNEOبررسیصفاتشخصیتیMANOVAنتایجآزمون.3جدول

ی  درجه F ارزش اثرات منبع

 فرضیه آزادی

 ی آزادی درجه

 خطا

مجذور  Pمقدار 

 اتا

 345/0 001/0 54 15 534/3 537/0 اثر پیالیی گروه

Wilks' lambda 534/0 534/3 15 54 001/0 345/0 

 Hotelling's T 853/0 534/3 15 54 001/0 345/0اثر 

 345/0 001/0 54 15 534/3 857/0 ی روی ترین ریشه بزرگ



 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 و همکاران آرزو مرادی صفات شخصیتی در بیماران مبتال به زگیل تناسلی

 1022 1398چهارم مهر  ی/ هفته540ی / شماره 37سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

موردوشاهدهایدرگروهNEOبررسیصفاتشخصیتیANOVA.نتایجآزمون4جدول

 منبع
مجموع مجذورات  متغیر وابسته

 IIIنوع 

ی  درجه

 آزادی

مجذور 

 میانگین

F  مقدارP  مجذور

 اتاسهمی 

 324/0 < 001/0 32/23 32/212 1 32/212 رنجورخویی روان گروه

 123/0 002/0 45/8 87/87 1 87/87 گرایی برون

 009/0 234/0 20/3 05/58 1 05/58 تجربه به گشودگی

 213/0 001/0 22/21 53/214 1 53/214 آمیزی مردم

 187/0 001/0 45/13 73/235 1 73/235 گرایی وجدان

 

یلیدن تیزیلع تالرنت     طبید یر س   ،فرک آزمین یی  چها می 

 Kolmogorov–Smirnovحاصللل نز آزمللین   Z   کلله آمللا ا یللید 

دن  تبید  مدن  P > 445/4مرنحل د  سطح    مقغیرها  آزمین د  هاه

.یید طبید و تیزیع 
 تجی خللیی ،  صللفات شی للیق  ) ونن  :پ  هوه یهیفرض  

گرنی ( یی  نفرند  وجدنن و آمیز  مردا تجریه، یه گشیدگ  گرنی ، یرون

یا تیجه  مسیله،یرن  یر س  نی  . یاشد مقفاوت م  گروا می د و شاهد

مقغیلر   یلنج مشلی  کلردن تفلاوت د     مسلقال و  یه وجید دو گروا 

 Hotelling's Tیا تحییل دو گروهل    MANOVAنز آزمین  ونیسقه،

 نسقفادا گردید.

 Wilks' lambdaدهد، شلاخ    تشان م  3طی  که جدو   هاان

دن   قه مدنل  تشان دند که نرر گروا )می د( یر ترکی  خط  مقغیلر ونیسل  

 (. F(15 و 50)=  560/3و  P < 441/4 و 2η=  305/4یید )

ت  مقغیر  د  می د هلر مقغیلر ونیسلقه یله      ANOVAها   آما ا

دن   آما   نرلر چنلد مقغیلر      صی ت جدنگاته نجرن شد تا منبع مدن 

دهلد، زگیلل تناسلی  د      تشان مل   0 جدو طی  که  تدیی  شید. هاان

دن    و  صفات شی یق  تلیریر دن د. مالادیر    نفرند یه صی ت مدن 

میاتگی  و نتحرنف مدیا  مقغیرها  ونیسقه، یرن  هلر یل  نز دو گلروا    

ییاا نن مبقال یه زگیل تناسی  د  چها  صلفت  آمدا نست.  2د  جدو  

نز ینج صفت یز گ شی یت، یا نفرند سالم تفاوت دنشقند. یلی  نفلرند   

  تجی خلیی   ی لیق   ونن گروا می د و گلروا شلاهد، د  صلفات ش   

(441/4  =Pیرون ،)  گرنی (442/4  =P)آمیز   ، مردا(441/4  =P ) و

دن   وجلید دنشلت. شلییع     ، تفاوت مدن (P=  441/4) گرنی  وجدنن

دن  آما   تدنشت  صفت گشیدگ  یه تجریه، د  دو گروا تفاوت مدن 

(230/4  =P). 



 بحث

گروا می د )مبقال یه زگیلل  نفرند  د  که دند تشان حاضر یژوه  تقایج

 گرنیلل ،  تجی خللیی ، یللرون یللی  صللفات شی للیق  ) ونن تناسللی (،

دن   یلا نفلرند گلروا شلاهد      مدن  تفاوت گرنی ( وجدنن و آمیز  مردا

 عامللل گللروا مللی د د   کلله طللی   یلله دنشللت؛ )سللالم( وجللید 

 و کردتلد  کس  نفرند سالم، تارنت یاالتر  یه  تجی خیی  تسبت  ونن

گرنیلل ، تاللرنت  وجلدنن  و آمیللز  ملردا  گرنیلل ، یلرون  هللا  مؤلفله  د 

 نسلت،  یژوه    فرضیه تییید د  یافقه که کس  کردتد. نی  تر  یایی 

(، 3) هاکللا نن و McCrae (13 ،)Scherer و Costaمطالدللات  یللا

Ireland (،16) هاکللللا نن وVollrath  وTorgersen (6 ) و تیللللز

Vollrath  ؛ نیل  مطالدلات تیلز نشلا ا    خینت  دن د هم (7) هاکا ننو 

 هلا    خ تلیم  هلا   ونتل  و جسلا ،    ییالا    دن ن  نفرند که کنند م 

  د ون   حلیزا  د  نفلرند سلالم،   که طی   مقفاوت  دن تد؛ یه شی یق 

دن تلد.   یلاالتر   تالرنت  نسلقرس،  و ملدیریت  یليیر   نتدطلاف  فرد ،

 وجلید  ، شلینهد  هاکا نن و Bleidorn   هاننی ، یر نساس مطالده

  ونت  سالمت یا یایی   تجی خیی   ونن تارنت دهد م  تشان که دن د

 هابسقگ  یایی   ونت  یا سالمت یاال،  تجی خیی   ونن تارنت و یهقر

 مغلز  شلیا   و عایکرد ساخقا ، که گفت تینن م  (. ینایرنی ،14دن د )

و   فقلا   نتلري ،  تفکلر،  فرنینلد  و خلی،  یر خیل   نفرند مبقال یه ییاا  

ها  ماا یق  تظیر زگیل  گين د و نیقال یه ییاا   م  تیریر ها آن یهزیسق 

تناسی  یه عنینن ی  عامل د  ن تبا  عامی  یا مدیلیل  د  نیل  ملی د    

 (.17) یاشد مطرح م 

  تجی خیی   ونن یا نتد که نفرند ، ییان دنشقههاکا نن و یفروشانیت

 ییشقر  میزنن و یینند م  ییشقر  آسی  زن، ها  نسقرس میقدیت د  یاال

 یله  کننلد. نیل  نفلرند، تسلبت     مل   گلزن ش   ن مزم  و یریشات  حاد نز

دن تد  گرنی  هسقند؛ هاننی ، یيیرتر یالین ، آسی  هیجات  نخقالالت

تشلان   شلناخق   هلا   کننلد. سلب    ن زشیای  یدییناته  ن دتیا و خید که

(. 10هسلقند )  ملؤرر ملرتبط   غیلر  سلازگا    یلا  نفرند، نی  که دهند م 

  خید یه نی  تقیجه  سلید کله نفلرند یلا        تیز د  تقایج مطالدهیتیهاا

(. 18شلیتد )   تجی خیی  یاال، یه میزنن ییشقر  یه نعقیاد دچا  م   ونن

خلید یلی  صلفات شی لیق         تیلز د  مطالدله   هاکلا نن  و  سیاات

دن      منف  مدن  گرنی  یا  فقا ها  یرخطر  نیطه سازگا   و وجدنن

 (.19گزن ش کردتد )

  خللید ییلان دنشلقند کلله    تیلز د  مطالدله   هاکللا نن و ایل ت  یلاقر 

گرنی ، یه طلی  مسلقایم یلر سلالمت  ونن       تجی خیی  و وجدنن  ونن

  ویژگل    هلا  شی لیق  یلا ونسلطه     گين تد و سایر ویژگل   تیریر م 
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(. تالام  مطالل  ییلان    24گين تلد )  آو   یر سالمت  ونن نرر م  تاب

ها  شی یت یلر سلالمت  ونن و    ، یر تا  حایز نهایت ویژگ شدا

گرنی  یه  فقا هلا  یرخطلر د  نفلرند نشلا ا دن تلد و نز طرفل ، د        

شناس  نیقال یه  فقا  یرخطر، گرنی  یه  فقا هلا  یرخطلر ذکلر     سب 

شدا نست. نز نی   و، نهایت صفات شی یت د  نی  ییالا نن ملی د   

 گیرد. تیجه قرن  م 

د   ییالا نن  تالرنت  میلاتگی   کله  دند تشلان  حاضر ه یژو تقایج

نفلرند   نز تلر  گرنیل ، یلایی    وجدنن آمیز  و مردا گرنی ، یرون ها  مؤلفه

یینل    خلیش  یه دلیل دنشلق    ود طرف ، نحقاا  م  یاشد. نز طبید  م 

 نست.   نفزودا ها آن  تجی    ونن یه ییاا نن نی  د  یایی 

 هلا   نز مایاس نسقفادا یه تینن م  یژوه ، نی  ها  محدودیت نز

نز  مقغیرهلا  نز یرخل   کنقلر   علدا  تایته، کم تددند ده ، گزن ش خید

نجقااع  یه طلی  کاملل و دقیل  و کابلید      و وضدیت نقق اد  جایه

 تاید. نشا ا تظر  و یژوهش  د  ن تبا  یا میضیع   ییشینه

 و جغرنفیللای  منللاط  سللایر یللژوه  د  نیلل  شللید ملل  ییشللنهاد

   تایتله  حجلم   و  یلر  صلی ت نمکلان   د  و میقیلم  هلا   فرهنگ

 هلا   تظیلر سلب    دیگلر   مقغیرها  گردد. هاننی ، نتجاا تر  یز گ

 هلا   یسلقگ  و سلب    د  هلا   سب  تاکا آمد، ها  ون ا طرح ن ، مااییه

 تال   زگیلل تناسلی    ییالا    یروز د  تا  نحقاال  که فرزتدیرو  

 گیرتد. قرن  دن تد، می د یر س 

 یله  زگیلل تناسلی ،   ییالا    د  نسقرس مدیریت تا  یه تیجه یا

 نز یل   حاایق  ها  د مان کا  یه نسقرس منایع کاه   سد تظر م 

ن   مااییله  هلا   سلب   و صلفات شی لیق    هلا   مؤلفه آمیزش و سی

 نز یکل   زن نز سلی  دیگلر،   نسلقرس  عینملل  یلا  مینجهله  یرن  کا آمد

 تظلر  د  زگیلل تناسلی    ییالا    یله  مبلقال  نفرند د مان مهم د  خطی 

 شید.  گرفقه

 گلردد،  نسقرس نررنت کاه  یاعث تینتد م  که نز مدنخالت  یک 

 ییالا نن  نی  تشیی  طری  نز فرد نجقااع  حاایت ها  تاییت سیسقم

 د ملات ،  هلا  گلروا   جیسله  د  شلرکت  هلا و  نتجال   د  د  عضییت

نسلت.   ییالا نن نیل    یله  ن تباط  ها  مها ت آمیزش و د مات  خاتیندا

 ییالا نن  نی  د   تجی خیی   ونن عامل یاال ییدن یه تیجه یا هاننی ،

ملدنخالت   نجلرن   -گرفلت  قلرن   می د یر سل   یژوه  نی  د  که-

 فقا   و تنظلیم هیجلات     و شناخق   ویکردها  یا د مات  فرد   ونن

 و هلا  شلناخق    آسلی   تلرمیم  تیلز  و تاسالم  فقا   عادنت کاه  جهت

   .یاشد دنشقه دتبا  دن   یه مدن  تیریر تینتد م  تاکا آمد، ها  ون ا طرح تغییر

نیلقال یله ییالا   و کلاه       خطلر کم کردن تینن یه  هاننی ، م 

آمیزش د  سطیح میقیلم نجقالاع  یلرن     ، ها  آن د  جامده هزینه

صلحیح     نی  گروا نز ییالا نن و تحلیا  ن   یرخی د یا مشکالت زمینه

هللا    یللز  یرتامللهو یرخللی د یللا ییامللدها  فللرد  و نجقاللاع  آن  

ها جهت کاه  تدلدند   شناخق  الزا یرن  آمیزش نفرند و خاتیندا  ونن

 نتجاا دند. نفرند د  مدرک خطر

 تجی خلیی ،     ونن)  قیشی ل  صلفات   تهای  نی  که ریگ جهیتق

 لیل زگ هبلقال یل  م الا نن ید  ی گرنیل (  آمیز  و وجدنن گرنی ، مردا یرون

نز مقفلاوت نسلت.     طی  ونضحه ی  اا یی فاقد نفرند یه تسبت  تناسی

مقحاللل  نسللت ماکلل   تناسللی لیللزگ یلله مبللقال نفللرندنیلل   و، 

  و نجقالاع   شی ل   د  زتلدگ   شقریی  قیشی   ها  رییي  یآس

 کلاه   جهلت  تینتنلد   مل سالمت  ونن   یمقی   ، و  ین نزشیتد. 

 و یل  گرن وجدنن ،ی گرن صفت یرون  ینفزن و خیی  تجی   ونن صفت

علید   زننیل م نز تا ندیتاا نتیاذ  د مات ریتدنی ،مبقال نفرندد    زیآم مردا

 .کاسقه شید  اا یی

 

 تشکر و قدردانی

ا  مال  مداون محقرا یژوهش  دنتشگاا عیلیا  ه تییسندگان نز حاایت

 .تاایند یزشک  مشهد صایااته تادیر م 
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Abstract 

Background: Genital wart is a sexually transmitted disease, which can have specific psychological causes and 

consequences. We aimed to compare personality traits among the patients with genital warts and healthy people.  

Methods: Seventy participants (35 patients with genital wart and 35 healthy people) were chosen among the clients 

of the dermatology clinic of Imam Reza hospital, Mashhad, Iran, in year 2018. The five-factor NEO personality 

questionnaire was filled for all the patients.  

Findings: There were significant differences between the two groups in 4 personality traits including 

conscientiousness, agreeableness, extraversion, and neuroticism between two groups. Openness to experience 

did not show any significant difference between the two groups. 

Conclusion: Genital wart influences personality traits in patients. It is essential that mental health professionals take 

the necessary measures in personality vulnerabilities to reduce the risk of this disease or its damages in patients. 
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