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بررسی رابطٍ سادٌ ي چىذگاوٍ واگًیی خلقی ،عاطفٍ مىفی ،ريیذادَای آسیب زا ي
اختالالت ضخصیت با عالئم جسماوی سازی در پرستاران
ضاغل بیمارستان َای ضُر اًَاز
1

 )1گروه روان شناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه چمران اهواز ،اهواز ،ایران
تاریخ پذیزش23/7/93 :

تاریخ دریافت29/01/3 :

چکیذٌ
مقذمٍ :ػالئن جسوبًی سبسی ،ػالئن جسوبًی آشىبر ثسٍى ػلت فیشیىی هشرض هی ثبشسّ .سف پژوٍّ

ابرژز ثزرسژی

راثغِ هتغیزّبی رٍاى شٌبذتی(ًبگَیی ذلمی ،ػبعفِ هٌفی ٍ رٍیسازّبی آسیتسا ٍ اذتالالت شرظیت) ثب ػالئن جسوبًی سژبسی زر
پزستبراى شْز اَّاس است.
مًاد ي ريش َا :عزح تحمیك اس ًَع ّوجستگی استً .وًَِ ایي پوٍّ

شبهل  283پزستبر هی ثبشس وژِ ثژِ رٍن ًوًَژِ

گیزی تظبزفی چٌس هزالِ ای اًتربة شسُ اًس .جْت آسهَى فزریِ ّب اس رٍن ّوجستگی پیزسَى ٍ رگزسیَى استفبزُ شسُ است.
یافتٍ َای پصيَصً :تبیج ،ثیبًگز ایي ثَز وِ ًبگَیی ذلمی ،ػبعفِ هٌفی ،رٍیسازّبی آسیت سا ٍ اذتالالت شرظیت(رژس
اجتوبػی ،پبراًَئیسً ،وبیشی ٍ اجتٌبثی) ثب جسوبًی سبسی راثغِ زارًسّ .ن چٌیيً ،تبیج ابطل اس رگزسیَى ًشبى زاز ًژبگَیی ذلمژی،
ػبعفِ هٌفی ،رٍیسازّبی آسیت سا ٍ اذتالل شرظیت(اجتٌبثی) ثْتزیي پی

ثیي ػالئن جسوبًی سبسی است.

بحث ي وتیجٍ گیریً :تبیج ایي هغبلؼِ اس ارتجبط ثژیي ًژبگَیی ذلمژی ،ػبعفژِ هٌفژی ،رٍیژسازّبی آسژیت سا ٍ اذژتالالت
شرظیت ثب ػالئن جسوبًی سبسی اوبیت هی وٌس.

ياشٌ َای کلیذی :ػالئن جسوبًی سبسیً ،بگَیی ذلمی ،ػبعفِ هٌفی ،رٍیسازّبی آسیت سا ،اذتالالت شرظیت

*نویسنده مسئول :گروه رواى شناسی ،دانشکده علوم تربیتی و رواى شناسی ،دانشگاه چوراى اهواز ،اهواز ،ایراى
Email: mardanim66@yahoo.com
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زینب غفاری ،1یداهلل زرگر ،1هرین هردانی

بررسی رابطه ساده و چندگانه ناگویی خلقی ،عاطفه هنفی ،رویدادهای آسیب زا  -...هرین هردانی و هوکاراى

مقذمٍ
ػالئوی هبًٌس زرز ،ذستگی ،اذتالل هؼسی-رٍزُ
ای ٍ سزگیجِ ػلت هزاجؼِ ثسیبری اس افزاز ثِ پششه
است .ػالئن جسوبًی ،ػبهل ثی اس ًیوی اس ّوِ
هزاجؼبت پششىی است وِ اسالل حلج ایي ػالئن ثؼس اس
ارسیبثی ّبی زلیك پششىی ،ثسٍى تشریض ٍ هجْن
ثبلی هی هبًٌس( .)1ایي ػالئن هی تَاًس هٌفزز ،ذفیف ٍ
سٍزگذر تب چٌسگبًًِ ،بتَاى وٌٌسُ ٍ هشهي ثبشس( .)2ایي
زستِ ػالئن وِ ثِ لحبػ پششىی ثسٍى تشریض ثبلی
هی هبًٌس ،ػالئن جسوبًی سبسی ًبهیسُ هی شًَس(.)3
اذتالل جسوبًی سبسی یىی اس اًَاع اذتالالت جسوبًی
شىل است وِ ثب ٍجَز هشىالت جسوبًی ثسٍى آى وِ
ػلت هشرظی زاشتِ ثبشٌس شٌبذتِ هی شَز( .)4ػالئن
جسوبًی سبسی هی تَاًس شبهل زرز ،ػالئن هؼسی-رٍزُ
ای ،هشىالت جٌسی ٍ ػظجی ثبشس .ایي ػالئن شیَع
ثبالیی زارًس؛ ثِ عَری وِ  80زرطس افزاز سبلن زر
جوؼیت ػوَهی ػالئن جسوبًی سبسی را ثسٍى آى وِ
ػلت هشرظی ٍجَز زاشتِ ثبشس تجزثِ هی وٌٌس(.)5
اسٍز  50زرطس افزاز زارای اذتالل جسوبًی سبسی
تبریرچِ ای اس تالن ثزای ذَزوشی زارًس .ثٌب ثز ایي
ایي افزاز جوؼیتی ثب ذغز ثبالی ذَزوشی ثِ اسبة
هی آیٌس ٍ ثِ عَر ولی ویفیت سًسگی ایي افزاز پبییي
است( .)6ػَاهل هرتلف سیستی ،رٍاًی ٍ اجتوبػی زر
ثزٍس ػالئن جسوبًی سبسی زذبلت زارًس .اس جولِ ایي
ػَاهل هی تَاى ثِ ثبسزاری زر ثیبى ّیجبًبت ٍ ًبتَاًی
زر تَطیف آى ّب اشبرُ وزز .ثِ ًحَی وِ ثزذی
پوٍّشگزاى جسوبًی سبسی را ثِ ػٌَاى ثیبى زرهبًسگی
ّیجبًی ثب سثبى ثسى زر ًظز هی گیزًس( .)7آى ّب ثیبى
هی وٌٌس وِ ثزذی افزاز ثِ جبی تَجِ ثِ فزآیٌسّبی
ّیجبًی ذَز ،ثیشتز ثز ااسبسبت ثسًی هتوزوش ّستس.
زر ٍالغ ،افزازی وِ آگبّی ّیجبًی ووی زارًس ،لبزر ثِ
زرن ٍ تفسیز ثزاًگیرتگی ّبی ػبعفی ذَز ًیستٌس ٍ
ایي زرهبًسگی ّیجبًی را ثِ طَرت ػالئن جسوبًی
ًشبى هی زّس(ً .)8بگَیی ذلمی ثیبى وٌٌسُ ًمض
ذبص زر ػولىزز رٍاًی است ٍ ثِ ًبتَاًی فزز زر
تَطیف یب آگبّی اس ّیجبًبت ٍ ذلك ذَی اعالق هی
شَز( .)9افزازی وِ زارای ًبگَیی ذلمی ّستٌس ،زر ثیبى
ااسبسبت ذَز هشىل زارًس ،فبلس تریل اًس ٍ هحتَای
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فىزی آى ّب ثِ ٍسیلِ رٍیسازّبی اعزاف هحسٍز شسُ
است(ً .)10،11بگَیی ذلمی ثِ عَر ولی ثب آسیت
شٌبسی رٍاًی ٍ ثِ عَر اذض ثب گشارن ػالئن
جسوبًی سبسی ٍ افسززگی زر ارتجبط است( .)12زر
ٍالغ افزاز زارای ًبگَیی ذلمی ،زر تفسیز ثزاًگیرتگی
ثسًی ثٌْجبر ذَز اغزاق هی وٌٌس ،ػالئن فیشیىی
ثزاًگیرتگی ّیجبًی را ثس تفسیز هی وٌٌس ٍ زرهبًسگی
ّبی ّیجبًی را اس عزیك شىبیبت ثسًی ًشبى هی زٌّس
ٍ ّوَارُ ثِ زًجبل زرهبى زارٍیی ػالئن ذَز
ّستٌس( .)13ایي افزاز ثِ طَرت گستززُ تحت فشبر
ّوجستِ ّبی جسوبًی ّیجبًبتی ّستٌس وِ ثِ والم زر
ًوی آیٌس .ایي ًبرسبیی هبًغ تٌظین ّیجبًبت شسُ،
سبسگبری هَفمیت آهیش را زشَار هی سبسز( .)14ثب ایي
ٍجَز ،ثزذی پوٍّ ّب ّیچ ارتجبط هستمیوی ثیي
ًبگَیی ذلمی ٍ جسوبًی سبسی را ًشبى ًوی زّس()15
ٍ ثزذی زیگزً ،بگَیی ذلمی را ػبهلی ثزای تجزثِ
ػبعفِ هٌفی زر ًظز هی گیزًس وِ زر یه چزذ
هٌجز ثِ ایجبز ػالئن هجْن جسوبًی هی شَز(.)16
ػبعفِ هٌفی ثِ گزای ثِ تجزثِ ااسبسبت ًبذَشبیٌس
اعالق هی شَز وِ زر لغت ثبالی آى ااسبسبتی ًظیز
ذشن ،ارغزاةً ،گزاًی ٍٍ ...جَز زارز .زر لغت پبییي،
ایي ااسبسبت ٍجَز ًسارز ٍلی الشاهبً ااسبسبت هخجت
ّن ٍجَز ًسارز( .)17چٌسیي هغبلؼِ ًشبى زازُ اًس وِ
ػبعفِ هٌفی ثز پززاسن شٌبذتی استزس تبحیز هی
گذارز( .)18ػبعفِ هٌفی شجیِ ثِ رٍاى رًجَرذَیی زر
اثؼبز شرظیتی پٌج گبًِ(هه وزی ٍ وبستب)1980 ،
است .رٍاى رًجَرذَیی وِ ثب تجزثِ ػَاعف هٌفی
ثسیبر هشرض هی شَز ،یىی اس ػَاهل سهیٌِ سبس ثزٍس
ػالئن جسوبًی سبسی است .رٍاى رًجَرذَیی ٍ ػبعفِ
هٌفی هٌجز ثِ ًبتَاًی فزز زر همبثلِ هَحز ثب استزس ّب
هی شًَس .ثٌب ثز ایي ،فزز ثیشتز هستؼس تجزثِ ػالئن
جسوبًی هی ثبشس( .)19اس عزف زیگز ،افزاز ثب ػبعفِ
هٌفی ثبال ًسجت ثِ افزازی وِ ػبعفِ هٌفی پبییٌی
زارًس ثِ ااتوبل سیبز رٍی ابلت ّبی جسوی ذَز وِ
پی ثیٌی وٌٌسُ ثیوبری ّستٌس ،زلت ٍ تَجِ هی
وٌٌس(.)20
اس عزف زیگز ،رٍیسازّبی آسیت سا ثِ ػٌَاى
ػبهلی زیگز زر ثزٍس ػالئن جسوبًی سبسی زر
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ثشرگسبلی زر ًظز گزفتِ شسُ است( .)21رٍیبرٍیی ثب
اَازث آسیت سا اهزی هتساٍل است ثِ عَری وِ هیشاى
شیَع عَل ػوز ترویٌی ایي اَازث زر هغبلؼبت  17تب
 92زرطس زر هززاى ٍ اس  7/7تب  87/1زرطس زر سًبى
گشارن شسُ است( .)22افزاز آسیت زیسُ زر هؼزع
ذغز ثبالی اثتالء ثِ زیگز هشىالت پششىی ٍ رٍاى
پششىی لزار زارًس ٍ ایي تبحیزات هٌفی طزفبً هحسٍز ثِ
یه زٍرُ سًسگی ًیست ٍ فزز را زر توبم هزاال سًسگی
تحت تبحیز لزار هی زّس( .)23اًَاع هرتلف رٍیسازّبی
آسیت سا(شبهل سَء استفبزُ جٌسی ،سَء استفبزُ
ػبعفی ٍ غفلت) ثب گشارن ػالئن هجْن جسوبًی ارتجبط
زارز( .)24،25اگز چِ ،اوخز هغبلؼبت تٌْب ثِ ارسیبثی سَء
استفبزُ جٌسی ٍ فیشیىی پززاذتِ اًس ،هغبلؼبت اذیز
ًشبى هی زّس وِ غفلت ٍ سَء استفبزُ ػبعفی،
فشبروبری ٍ تحظیلی ًیش ثب جسوبًی سبسی ارتجبط
زارز( .)26زر ثزذی پوٍّ ّب ،هشرض شسُ است وِ
رٍیسازّبی آسیت سا ،ػبعفِ هٌفی را افشای زازُ ٍ اس
ایي عزیك ثب جسوبًی سبسی ارتجبط
زارًس(.)21،22،28،29،30
هشىالت شرظیتی ًیش زیگز ػبهلی است وِ ثب
ػالئن جسوبًی سبسی ارتجبط زارز .ایي هسئلِ وِ ثیي
ػالئن جسوبًی سبسی ٍ اذتالالت شرظیتی اس ًظز
شست ٍ تىزار ّوجستگی ٍجَز زارز ثِ طَرت گستززُ
هَرز پذیزن لزارگزفتِ است( .)31زر امیمت ،چٌسیي
پوٍّشگز هؼتمسًس اذتالل جسوبًی سبسی ،شىلی اس
اذتالالت شرظیتی است ٍ ثِ جبی هحَر یه ثبیس زر
هحَر زٍ عجمِ ثٌسی ثیي الوللی اذتالالت رٍاى
پششىی آهزیىب لزار گیزز( .)32پوٍّ ّب ،ثیشتزیي
ارتجبط ثیي اذتالالت شرظیت ٍ ثزٍس ػالئن جسوبًی
سبسی را ثب اذتالل شرظیت ًوبیشی ،پبراًَییس،
رساجتوبػی ٍ اجتٌبثی هی زاًٌس(.)31-33
ػالٍُ ثز ایي ،گبّی افزاز زر شزایظ تٌ سایی
لزار هی گیزًس وِ تَاًبیی اجتٌبة اس آى را ًساشتِ ٍ
فمظ لبزر ثِ تحول آى ّستٌس ٍ ّویي اهز فشبر رٍاًی
شسیسی ثز آًبى ٍارز هی سبسز ٍ ایي هسئلِ سهبًی رخ
هی زّس وِ افزاز زر هشبغلی فؼبلیت هی وٌٌس وِ ثِ
عَر رٍسهزُ ثب فشبرّبی رٍاًی شسیس رٍ ثِ رٍ شًَس.
پزستبری اس جولِ هشبغل ّوزاُ ثب فشبر رٍاًی شسیس
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است وِ افزاز اس اثتسای زٍراى وبرٍرسی ذَز ایي فشبر
رٍاًی را ااسبس هی وٌٌس ٍ زر ًتیجِ هستؼس تجزثِ
رٍیسازّبی آسیت سا ٍ ثِ زًجبل آى ػبعفِ هٌفی هی
ثبشٌسّ .ن چٌیي شغل پزستبری ایجبة هی وٌس وِ آى
ّب طجَر ٍ راسزار ثبشٌس ٍ اس ثیبى ااسبسبت ًگزاى
وٌٌسُ ذَز ثپزّیشًس زر ًتیجِ سهیٌِ ثزای ثزٍس
هشىالت رٍاى شٌبذتی زر آى ّب آهبزُ هی گززز(.)34
ثز ایي اسبس ّسف پوٍّ ابرز ثزرسی راثغِ سبزُ
ٍ چٌسگبًِ ًبگَیی ذلمی ،رٍیسازّبی آسیت سا ،ػبعفِ
هٌفی ٍ اذتالالت شرظیت ثب ػالئن جسوبًی سبسی زر
پزستبراى شْز اَّاس هی ثبشس.
مًاد ي ريش َا
تَطیفی اس ًَع
یه پوٍّ
ایي پوٍّ
ّوجستگی است .ثزای ثزرسی فزریِ ّبی پوٍّ اس
رزیت ّوجستگی پیزسَى ٍ تحلیل رگزسیَى هزالِ
ای استفبزُ شسُ است .تحلیل ّبی آهبری هزثَعِ ثب
استفبزُ اس ثستِ آهبری ثزای ػلَم اجتوبػی SPSS
 vol.18اًجبم شس .جبهؼِ آهبری زر ایي تحمیك ولیِ
پزستبراى سى ثیوبرستبى ّبی سیز هجوَػِ زاًشگبُ
ػلَم پششىی اَّاس هی ثبشس وِ هشتول ثز ً 1263فز
هی ثبشٌس وِ اس ایي هیبى ثز اسبس جسٍل وزجسی-
هَرگبى( ،)1970تؼساز ً 283فز اًتربة شسًس .رٍن
ًوًَِ گیزی زر ایي پوٍّ تظبزفی چٌسهزالِای هی
ثبشس .ثِ ایي تزتیت وِ اس ثیي  7ثیوبرستبى 4
ثیوبرستبى ٍ اس آى ثیي ًیش چٌس ثر ثِ طَرت
تظبزفی اًتربة شسًس .اثشارّبی پوٍّ ػجبرتٌس اس:
چه لیست ًشبًگبى استزس ثِ ٍسیلِ چٌگ ٍابهیس( )1996ثزای اًساسُ گیزی جسوبًی سبسی زر
جوؼیت چیي سبذتِ شس .ایي همیبس چْل هبزُ زارز وِ
ثز اسبس همیبس  5زرجِ ای لیىزت زرجِ ثٌسی شسُ
اًس(وِ  1ثیبًگز اطالً ٍ  5ثیبًگز ّویشِ است) .ثزای
ارسیبثی پبیبیی ایي همیبس اس زٍ گزٍُ زاً آهَس ٍ
ثشرگسبل استفبزُ شس .ثزای ًوًَِ زاً آهَساى،
ّوسبى زرًٍی ثز اسبس آلفبی وزًٍجبخ  ٍ 0/88ثزای
ًوًَِ ثشرگسبالى آلفبی وزٍاًجبخ  0/87گشارن شسُ
است( .)35زر پوٍّ ابرز پبیبیی ایي همیبس ثب
استفبزُ اس رٍن آلفبی وزًٍجبخ  0/82ثِ زست آهس.
ًبهِ ثِ ٍسیلِ
اػتجبر ّن سهبى ایي پزس
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ّوجستگی( )P=0.1ثب اًساسُ رٍاى رًجَری( r=0.55,

 ،)r=0.53ثزًٍگزایی( ،)r=-0.22, r=-0.12ابلت
ػبعفِ هٌفی( )r=0.47, r=0.48ثِ زست آهسُ
است( .)35زر پوٍّ ابرز رزایت اػتجبر ّن سهبى
ایي همیبس ثب پزس ًبهِ سالهت ػوَهی  0/60ثِ
زست آهس وِ زر سغح هؼٌی زاری  P≤0.001هؼٌی زار
است.
همیبس ًبگَیی ذلمی زر سبل  1986تَسظ تبیلَرسبذتِ شس ٍ زر سبل  1994تَسظ ثگجی ،تبیلَر ٍ پبروز
تجسیس ًظز گززیس .ایي همیبس ثیست هبزُ زارزً .وزُ
گذاری ایي آسهَى ثز اسبس همیبس لیىزت( 1وبهالً
هربلف تب  5وبهالً هَافك) ثَزُ است(.)36
هحوس( )1380هیشاى پبیبیی ثزای ایي همیبس را ثب
استفبزُ اس آلفبی وزًٍجبخ ثِ تزتیت ثزای ول 0/81
هحبسجِ ًوَزُ است(ّ .)37ن چٌیيً ،تبیج ابطل اس
اػتجبر ّن سهبى همیبس ًبگَیی ذلمی تَرًتَ ثب استفبزُ
اس َّن ّیجبًی شبت ًشبى زٌّسُ ّوجستگی هٌفی
ثیي( )P≤0.001, r=-0.47ثیي ایي زٍ همیبس ثَزُ
است(.)38
همیبس ػبعفِ هخجت ٍ هٌفی تَسظ ٍاتسَى،والرن ٍ تلگ( )1988سبذتِ شسُ است .ایي همیبس
ثیست گَیِ زارز وِ ثؼس ػبعفِ هخجت ٍ ػبعفِ هٌفی را
اًساسُ هی گیزز .گَیِ ّب رٍی یه همیبس پٌج ًمغِ
ای(;1ثِ ّیچ ٍجِ تب ;5ثسیبر سیبز)رتجِ ثٌسی هی
شًَس( .)39زر ایي پوٍّ  ،فمظ اس ذززُ همیبس ػبعفِ
هٌفی استفبزُ شسُ است .زر یه پوٍّ رزیت پبیبیی
ثِ رٍن آلفبی وزًٍجبخ ثزای ذززُ همیبس ػبعفِ هٌفی
ثزاثز  0/87ثِ زست آهسُ است( .)40زر پوٍّ ابرز،
پبیبیی ایي همیبس ثب استفبزُ اس رٍن آلفبی وزًٍجبخ
هحبسجِ ٍ همسار  0/75ثِ زست آهس .اػتجبر ایي آسهَى اس
عزیك ّوجستگی ذززُ همیبس ػبعفِ هٌفی ثب سیبِّ
افسززگی ثه ّ ٍ 0/58وجستگی ذززُ همیبس ػبعفِ
هٌفی ثب ذززُ همیبس ارغزاة آشىبر پزس ًبهِ
ارغزاة آشىبر-پٌْبى وتل  0/51گشارن شسُ
است( .)41زر ایي پوٍّ  ،رزیت اػتجبر سبسُ همیبس
ػبعفِ هٌفی هؼبزل رزیت ّوجستگی  ،0/80زر سغح
هؼٌی زاری  P≤0.001ثِ زست آهس.
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ًبهِ رٍیسازّبی آسیت سا تَسظ
پزسااوسی( )1389سبذتِ شسُ است .ایي همیبس  23هبزُ
زارز ٍ زر لبلت ثلِ-ذیز پبسد زازُ هی شَز ٍ
رٍیسازّبی آسیت سا را ارسیبثی هی وٌس .پبیبیی ایي
آسهَى ثب رٍن آلژژژژژفبی
وزًٍجبخ  0/89گشارن شسُ است( .)42زر پوٍّ
ابرز پبیبیی ایي همیبس ثب استفبزُ اس رٍن آلفبی
وزًٍجبخ  0/77ثِ زست آهسّ .وجستگی ایي همیبس ثب
همیبس زگزگًَی ّبی سًسگی َّلوش ٍ راِّ()1989
 0/85هی ثبشس(ّ .)43ن چٌیي اػتجبر سبسُ ایي همیبس
 0/89گشارن شسُ است( .)42زر ایي پوٍّ ثِ هٌظَر
ثزرسی اػتجبر سبسُ ایي همیبس ،اس یه سَال ثب همیبس
 5زرجِ ای استفبزُ شسُ وِ ّوجستگی هؼبزل  0/75ثِ
زست آهس وِ زر سغح هؼٌی زاری  P≤0.001هؼٌی زار
هی ثبشس.
پزس ًبهِ چٌسهحَری هیلَى 3-ایي پزسًبهِ تَسظ هیلَى()1987سبذتِ شسُ است .فزم تجسیس
ًظز شسُ آى اس  175سَال ذَزتَطیفی وَتبُ ثلِ-ذیز
تشىیل شسُ است .ایي آسهَى تَسظ شزیفی زر ایزاى
ٌّجبریبثی شس .زر هغبلؼِ ٍی پبیبیی آسهَى اس رٍن
ّوسبًی زرًٍی هحبسجِ ٍ رزیت آلفبی همیبس ّب زر
زاهٌِ  0/85تب  0/97ثِ زست آهسُ است( .)43زر
هغبلؼِ ای زیگز ،پبیبیی همیبس ّب زر ٌّجبریبثی آسهَى
ثب فبطلِ سهبًی  5تب  14رٍس اس زاهٌِ  0/82تب  0/96ثب
هتَسظ  0/90ثزای توبم همیبس ّب گشارن شسُ
است( .)44زر هغبلؼِ ای ثِ هٌظَر تؼییي اػتجبر ایي
پزس ًبهِ ،همیبس ّبی شرظیتی ایي پزس ًبهِ
ثب هحَر  DSM-IV-TR2همبیسِ شسً .تبیج ارتجبط
ذَة ثزای همیبس ّبی شرظیتی ًشبى زاز(.)45
یافتٍ َای پصيَص
زر جسٍل شوبرُ  1هشرظِ ّبی آهبری آسهَزًی
ّب ثز است ًوزُ جسوبًی سبسیً ،بگَیی ذلمی ،ػبعفِ
هٌفی ،رٍیسازّبی آسیت سا ٍ اذتالالت
شرظیت(رساجتوبػی ،پبراًَییس ،اجتٌبثیً ،وبیشی) آهسُ
است.

دوره بیست و سه ،شواره سوم ،شهریور 94
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جذيل ضمارٌ  .1میاوگیه ي اوحراف معیار ومرٌ َای افراد در جسماوی سازی ،واگًیی خلقی ،عاطفٍ مىفی ،ريیذادَای آسیب زا ي
اختالالت ضخصیت(ضذاجتماعی ،پاراوًییذ ،اجتىابی ،ومایطی)
هیبًگیي
آهبرُ
همیبس

ثزای تحلیل زازُ ّب ٍ آسهَى فزریِ ّبی پوٍّشی
اثتسا اس رزیت ّوجستگی پیزسَى استفبزُ شس وِ زر
جسٍل شوبرُ  2آهسُ استّ .وبى عَر وِ زر جسٍل
شوبرُ  2هشبّسُ هی شَز ثیي ًبگَیی ذلمی ،ػبعفِ
هٌفی ،رٍیسازّبی آسیت سا ٍ اذتالل شرظیت
رساجتوبػی ،پبراًَییس ٍ اجتٌبثی ثب ػالئن جسوبًی

هتغیز
جسوبًی سبسی

25/72
13/78
7/01
3/19
4/39
4/64
4/19
4/26

سبسی راثغِ هخجت ٍجَز زارز اهب ثیي اذتالل شرظیت
ًوبیشی ثب ػالئن جسوبًی سبسی راثغِ ای ٍجَز ًسارز.
ثِ هٌظَر هشرض وززى هْن تزیي پی ثیي ّب اس
رٍن رگزسیَى ثِ طَرت گبم ثِ گبم استفبزُ شسُ وِ
ًتبیج زر جسٍل شوبرُ  3ارائِ گززیسُ است.

جذيل ضمارٌ  .2ضرایب َمبستگی پیرسًن متغیرَای پیص بیه با عالئم جسماوی سازی
شرظیت ًوبیشی
شرظیت اجتٌبثی
شرظیت پبراًَییس
ػبعفِ هٌفی رٍیسازّبی آسیت سا شرظیت رس اجتوبػی
ًبگَیی ذلمی
-0/10
*0/32
*0/19
*0/22
*0/31
*0/32
*0/41
*P<0.001

جذيل ضمارٌ  .3ضرایب َمبستگی بیه متغیرَای پیص بیه با جسماوی سازی با ريش مرحلٍ ای)(Stepwise
P
t
β
F
R2
هتغیز
گبم
0/001
5/23
0/29
57/09
0/17
ًبگَیی ذلمی
اٍل
0/001
3/55
0/19
40/40
0/22
ػبعفِ هٌفی
زٍم
0/015
2/45
0/14
31/49
0/25
رٍیسازّبی آسیت سا
سَم
0/02
2/25
0/13
25/24
0/26
اذتالل شرظیت اجتٌبثی
چْبرم

ػبعفِ هٌفی ،رٍیسازّبی آسیت سا ٍ اذتالالت
شرظیتی(اذتالل شرظیت اجتٌبثی) ثب ػالئن جسوبًی
سبسی راثغِ زارز .پتزٍٍا ٍ ٍرارزیس ٍ ّوىبراى()6،7
زر پوٍّ ذَز ثِ ایي ًتیجِ رسیسًس وِ اشىبل زر
تشریض ٍ تَطیف ااسبسبت(ًبگَیی ذلمی) هی تَاًس
هٌجز ثِ تفسیز غلظ اس جٌجِ ّبی ازراوی ثسى شسُ ،زر
ًتیجِ رفتبرّبی چه وززى ثسى ٍ ًبرربیتی جسوبًی
را افشای هی زّس .چٌسیي هىبًیسن شٌبذتی ،ثزای
ثیبى چگًَگی ارتجبط ًبگَیی ذلمی ثب رفتبر ثیوبرگًَِ

ّوبى عَر وِ زر جسٍل شوبرُ  3هشبّسُ هی
شَز تزویت ذغی ًبگَیی ذلمی ،ػبعفِ هٌفی،
رٍیسازّبی آسیت سا ٍ شرظیت اجتٌبثی هْن تزیي
پی ثیي ّبی ػالئن جسوبًی سبسی است وِ 0/26
ٍاریبًس ػالئن جسوبًی سبسی را تجییي هی وٌٌس.
بحث ي وتیجٍ گیری
یبفتِ ّبی ایي پوٍّ ًشبى هی زّس ثیي
هتغیزّبی پی ثیي ثب ػالئن جسوبًی سبسی راثغِ
ٍجَز زارز .ثِ ػالٍُ ،تزویت ذغی ًبگَیی ذلمی،
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جسوبًی سبسی
ًبگَیی ذلمی
ػبعفِ هٌفی
رٍیسازّبی آسیت سا
رساجتوبػی
اذتالالت شرظیت
پبراًَییس
اجتٌبثی
ًوبیشی

96/62
46/74
18/86
3/74
7/16
8/23
4/92
12/87

اًحزاف هؼیبر
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هغزح شسُ است .افزاز زارای ًبگَیی ذلمی هوىي است
ثی اس اًساسُ ثِ فؼبلیت ّب ٍ اػوبل ثسًی ذَز تَجِ
زاشتِ ثبشٌس .ثسیي تزتیت وِ آى ّب ثِ ااسبسبت ثی
ذغز ٍ هؼوَلی سیبز تَجِ هی وٌٌس .اس سَی زیگز،
ثزاًگیرتگی سیبزی وِ ثب ًبگَیی ذلمی تجزثِ هی شَز
هوىي است ثبػج تَلیس ااسبسبت جسوبًی گززز .زر
ّز زٍ هَرز ،هوىي است وِ ایي افزاز رٍی ایي
ااسبسبت توزوش وززُ یب آى ّب را افشای زٌّس .ثسیي
تزتیت ااسبس افشای یبفتِ ،اس عزیك چزذِ ثبسذَرز
ذَزهرتبر تشسیس شسُ ٍ ثِ ػٌَاى ػالئوی اس ثیوبری
جسوبًی تجزثِ شَز .زشَاری زر شٌبسبیی ااسبسبت
هی تَاًس هٌجز ثِ افشای ػبعفِ هٌفی شَز ٍ ثِ زًجبل
آى شىبیت ّبی جسوبًی افشای هی یبثس .زر ٍالغ،
همبثلِ رؼیف افزاز رٍاى ًجَر ثب ػَاهل فشبرسا ،هیتَاًس
ثب افشای ااتوبل اثتالء ایي افزاز ثِ ثیوبری ّبی رٍاى
پششىی ٍ رٍاى تٌی ّوزاُ ثبشس( .)33ارتجبط ثبالی رٍاى
رًجَرذَیی ثب جسوبًی سبسی را هی تَاى ثب زر ًظز
گزفتي ایي ًىتِ وِ افزاز رٍاى رًجَر ثِ ػلت فؼبل تز
ثَزى سیستن سوپبتیىی ًسجت ثِ تغییزات جسوبًی
اسبسیت ثیشتزی ًشبى هی زٌّس تجییي وزز .ثِ ػالٍُ،
ایي افزاز ثب تفسیز غیز هٌغمی اس ایي تغییزات ثِ ػٌَاى
ػالئن ثیوبری ،هَججبت افشای ًگزاًی ذَز را فزاّن
وززُ ،ثیشتز زر ًم ثیوبر ظبّز هی شًَس(.)34
ّن چٌیي زر ایي پوٍّ هشرض شس وِ ثیي
رٍیسازّبی آسیت سا ٍ ػالئن جسوبًی سبسی راثغِ
هخجت ٍجَز زارزً .تبیج پوٍّ َّتَف ٍ ّوىبراى()11
ًشبى زاز وِ تجزثِ ثیوبری جسوی زر وَزوی ثب ثزٍس
ػالئن هجْن زر ثشرگسبلی راثغِ ًسارز؛ زر همبثل
رٍیسازّبی آسیت سا ثب ػالئن هجْن پششىی زر زٍرُ
ّبی ثؼسی سًسگی راثغِ زارز .پوٍّ اًسرسىی ٍ
ّوىبراى(ً )13یش هشرض وزز وِ ػالئن شجِ جسوبًی
ثِ عَر پبیسار ثب رٍیسازّبی آسیت سا ارتجبط زارز.
رٍیسازّبی آسیت سا هٌجز ثِ شىل گیزی سجه ّبی
زلجستگی ًبایوي زر ثشرگسبلی هی شَز .افزازی وِ
زارای سجه زلجستگی ًبایوي ّستٌس ػَاعف هٌفی
سیبزی را تجزثِ هی وٌٌس ٍ ثسیي تزتیت سهیٌِ ثزای
ثزٍس ػالئن جسوبًی سبسی فزاّن هی شَز( .)35اس
سَی زیگز ،رٍیسازّبی آسیت سای زٍراى وَزوی هی
31

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 23:45 IRST on Friday March 5th 2021

تَاًس ٍاوٌ فزز ثِ استزس ّبی رٍساًِ زر سًسگی
ثشرگسبلی را افشای زّس .ایي هسئلِ فزآیٌسّبی رٍاى
شٌبذتی ثشرگسبلی را تحت تبحیز لزار هی زّس ٍ فزز زر
ثزاثز استزس وَچه ػبعفِ هٌفی سیبزی را تجزثِ هی
وٌس(ّ .)15ن چٌیي رٍیسازّبی آسیت سا فزز را زر
تٌظین ّیجبًبت ثب هشىل هَاجِ هی وٌٌس .ثِ ًحَی وِ
افزاز هَاجِ شسُ ثب رٍیسازّبی آسیتسا زر ًبگَیی ذلمی
ًوزُ ثبالتزی وست هی وٌٌس( .)36ثب ایي ابل ،هبّیت
رٍیسازّبی آسیت سا ،شست آى ٍ جٌسیت فزز هَاجِ
شسُ ثب رٍیساز اس ػَاهل هَحزی ّستٌس وِ هی تَاًس ثز
ثزٍس یب شست ثزٍس ػالئن جسوبًی سبسی تبحیز گذارز.
گبرسیَ-وبهپبیَ ٍ ّوىبراى ،ثبس ٍ هَرفی ٍ
لیلیٌفلس زر هغبلؼبت ذَز ثِ ایي ًتیجِ رسیسًس وِ
اذتالالت شرظیت زر افزازی وِ زارای جسوبًی
سبسی ّستٌس ثیشتز اس گزٍُ وٌتزل است .ثیشتزیي
اذتالالت شرظیت زر ایي افزاز اذتالل شرظیت
رساجتوبػیً ،وبیشی ٍ اجتٌبثی ٍ پبراًَیب هی ثبشس(-19
 .)16ثِ ًظز هی رسس وِ اثؼبز شرظیتی وِ گشارن
ػالئن جسوبًی ٍ تمبربی ووه پششىی را تحت تبحیز
لزار هی زٌّس ،هی تَاًس ثز ثزٍس اذتالل جسوبًی سبسی
ٍ جسوبًی شىل تبحیز گذارز .ثزای هخبل رٍاى
رًجَرذَیی ،اجتٌبة افزاعی ،ػَاعف هٌفیّ ،وپبی
ایجبز ػَالت رٍاًی ػالئن جسوبًی را ًیش ایجبز هی
وٌٌسّ .ن چٌیي ٍیوگی ّبی شرظیتی وِ اسبسیت
ّبی ثسًی را افشای هی زّس ،گشارن ػالئن جسوبًی
را تحت تبحیز لزار هی زّس .افزاز جسوبًی سبس ثِ ػٌَاى
افزازی ػظجی ،ثی هیل ٍ فبلس اػتوبز للوساز هی شًَس
وِ اس یه سَ هٌجز ثِ تشسیس ػالئن شسُ ٍ اس سَی
زیگز هٌجز ثِ ًبرربیتی اس فزاّن آٍرًسگبى ووه ّبی
پششىی هی شَزً .تبیج ایي پوٍّ ًشبى هی زّس
شرظیت اجتٌبثی پی ثیٌی وٌٌسُ ػالئن جسوبًی
سبسی است .ثزجستِ تزیي ٍیوگی افزاز زاری شرظیت
اجتٌبثی ارغزاة هفزط است .ثِ ػالٍُ ،ایي افزاز
ااسبس ثی وفبیتی شسیسی هی وٌٌسً .سجت ثِ اًتمبز
ثسیبر اسبس ٍ آسیت پذیز ّستٌس( .)37ایي افزاز زر
لغت لذت-رًج زچبر هشىل هی ثبشٌس .لبزر ثِ تجزثِ
لذت ًیستٌس ٍلی ًسجت ثِ رًج اسبس اًس( .)38ثِ
ػالٍُ ،ایي افزاز ًگزن هخجتی ًسجت ثِ ذَز ًسارًس ٍ
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ذَز را فبلس وفبیت هی زاًٌس .ایي افىبر ٍ تظَرات هٌجز
ثِ افشای ذلك هٌفی زر آًبى هی شَز .سجه زلجستگی
ارغزاثی زر اٍایل سًسگی وِ هشرظِ پَیبیی ّبی
ذبًَازُ عززوٌٌسُ ٍ ًبایوي است هی تَاًس ػلت
جسوبًی سبسی ٍ اذتالالت شرظیت ثبشس ٍ سهیٌِ را
ثزای زرذَاست پیَستِ هزالجت زر توبم عَل سًسگی
فزاّن وٌس .زر ٍالغ ،هغبلؼِ رٍی ثیوبراى اجتٌبثی ًیش
ًشبى زازُ است وِ وَزوی آى ّب لزیي ثب فضبی
ذبًَازگی غیزهشَق ،ػشك ٍرسی ٍ هحجت اًسن ٍ
ووی افتربر ٍ هجبّبت ٍالسیي ثَزُ است( .)39اس آى
جبیی وِ سجه زلجستگی ارغزاثی(ًبایوي) زر سجت
شٌبسی اذتالالت شرظیت ثِ وبر هی رٍز ،هوىي
است ثتَاى آى را ثِ ػٌَاى یه فبوتَر سیزثٌبیی هتساٍل
زر جسوبًی سبسی زر ًظز گزفت .ثب ایي ابل اًجبم
هغبلؼبت عَلی ثزای احجبت ایي فزع السم است(.)40
زر سهیٌِ هحسٍزیت ّبی پوٍّ ثبیس ثِ عزح
پوٍّ اشبرُ وزز .ایي پوٍّ اس ًَع ّوجستگی
است .لذا لبزر ثِ تجییي ػلت ثزٍس ػالئن جسوبًی سبسی
ًوی ثبشس .اس سَی زیگز ،ارسیبثی اذتالالت شرظیت
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Abstract
Introduction: Somatization symptoms are
the obvious physical symptoms without
unexplained physical cause. The aim of
present study is to examine the relation of
psychological variables (alexithymia,
negative affect, traumatic events and
personality disorder) with somatization
symptom in nurses of Ahvaz hospitals.

negative affect, and traumatic events,
personality disorders (antisocial, paranoid
histrionic
and
avoidance)
with
somatization. Also regression results
showed that alexithymia, negative affect,
traumatic events and personality disorder
(avoidance) were the best predictor of
somatization symptoms.

Materials & methods: this study is a

Discussion &Conclusion: Results support
from relation between alexithymia, negative
affect, traumatic events and personality
disorders with somatization symptoms.

correlational research. The statistical
population included 283 nurses who were
selected by multi-stage sampling method.
Pearson correlation and regression tests
have been used to test the hypotheses.

Keywords:
Somatization
symptom,
Alexithymia, Negative affect, Traumatic
events, Personality disorders

Findings: Results illustrated that there is a
significant relation between alexithymia,
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