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 مقذمٍ
  رٍزُ-وی هبًٌس زرز، ذستگی، اذتالل هؼسیئػال

ثِ پششه  افزازای ٍ سزگیجِ ػلت هزاجؼِ ثسیبری اس 
ثی  اس ًیوی اس ّوِ  ػبهل، جسوبًی نئاست. ػال
ن ثؼس اس ئاسالل حلج ایي ػالوِ پششىی است  هزاجؼبت
ٍ هجْن  ثسٍى تشریض، پششىی زلیك ّبی  ارسیبثی
هٌفزز، ذفیف ٍ  هی تَاًسن ئػال(. ایي 1)هبًٌس  ثبلی هی

ایي (. 2ثبشس)ٍ هشهي  وٌٌسُ  ًبتَاى ِ،بًسٍزگذر تب چٌسگ
ثسٍى تشریض ثبلی لحبػ پششىی  ثِ ن وِئزستِ ػال

(. 3ًبهیسُ هی شًَس) سبسی  ن جسوبًیئ، ػالهبًٌس  هی
جسوبًی  اذتالل جسوبًی سبسی یىی اس اًَاع اذتالالت

وِ  شىل است وِ ثب ٍجَز هشىالت جسوبًی ثسٍى آى
ن ئػال (.4ػلت هشرظی زاشتِ ثبشٌس شٌبذتِ هی شَز)

 رٍزُ-ن هؼسیئزرز، ػال جسوبًی سبسی هی تَاًس شبهل
ن شیَع ئثبشس. ایي ػالجٌسی ٍ ػظجی  هشىالت ای، 

افزاز سبلن زر زرطس  80 عَری وِِ ثبالیی زارًس؛ ث
وِ  را ثسٍى آى  سبسی  سوبًین جئجوؼیت ػوَهی ػال

 .(5)وٌٌس  ػلت هشرظی ٍجَز زاشتِ ثبشس تجزثِ هی
سبسی   اذتالل جسوبًی زارایافزاز  زرطس 50اسٍز 
ایي  ثز . ثٌبای اس تالن ثزای ذَزوشی زارًس  تبریرچِ

ایي افزاز جوؼیتی ثب ذغز ثبالی ذَزوشی ثِ اسبة 
پبییي عَر ولی ویفیت سًسگی ایي افزاز ِ هی آیٌس ٍ ث

زر  ٍ اجتوبػی ، رٍاًیسیستی ػَاهل هرتلف(. 6است)
اس جولِ ایي  سبسی زذبلت زارًس.  ن جسوبًیئثزٍس ػال
ٍ ًبتَاًی  بتثیبى ّیجبًزر ثبسزاری تَاى ثِ   ػَاهل هی

ّب اشبرُ وزز. ثِ ًحَی وِ ثزذی  تَطیف آىزر 
زرهبًسگی  ثیبىسبسی را ثِ ػٌَاى   جسوبًیپوٍّشگزاى 
ّب ثیبى  آى .(7)بى ثسى زر ًظز هی گیزًسسث بّیجبًی ث

یٌسّبی آهی وٌٌس وِ ثزذی افزاز ثِ جبی تَجِ ثِ فز
ّستس.   هتوزوش ااسبسبت ثسًی زثیشتز ث ّیجبًی ذَز،

زر ٍالغ، افزازی وِ آگبّی ّیجبًی ووی زارًس، لبزر ثِ 
ًیستٌس ٍ  ذَز  زرن ٍ تفسیز ثزاًگیرتگی ّبی ػبعفی
ن جسوبًی ئایي زرهبًسگی ّیجبًی را ثِ طَرت ػال

(. ًبگَیی ذلمی ثیبى وٌٌسُ ًمض 8ًشبى هی زّس)
زر  فزز ًبتَاًی ذبص زر ػولىزز رٍاًی است ٍ ثِ

اعالق هی  تَطیف یب آگبّی اس ّیجبًبت ٍ ذلك ذَی 
زر ثیبى  ،افزازی وِ زارای ًبگَیی ذلمی ّستٌس(. 9شَز)

ٍ هحتَای  اًس  ارًس، فبلس تریلهشىل زااسبسبت ذَز 

ّب ثِ ٍسیلِ رٍیسازّبی اعزاف هحسٍز شسُ  فىزی آى
. ًبگَیی ذلمی ثِ عَر ولی ثب آسیت (10،11)است

ن ئشٌبسی رٍاًی ٍ ثِ عَر اذض ثب گشارن ػال
زر  (.12جسوبًی سبسی ٍ افسززگی زر ارتجبط است)

ٍالغ افزاز زارای ًبگَیی ذلمی، زر تفسیز ثزاًگیرتگی 
وٌٌس، ػالئن فیشیىی   ی ثٌْجبر ذَز اغزاق هیثسً

 وٌٌس ٍ زرهبًسگی  ثزاًگیرتگی ّیجبًی را ثس تفسیز هی
زٌّس   هی  ّبی ّیجبًی را اس عزیك شىبیبت ثسًی ًشبى 

ٍ ّوَارُ ثِ زًجبل زرهبى زارٍیی ػالئن ذَز 
(. ایي افزاز ثِ طَرت گستززُ تحت فشبر 13ّستٌس)

ستٌس وِ ثِ والم زر ّوجستِ ّبی جسوبًی ّیجبًبتی ّ
ًوی آیٌس. ایي ًبرسبیی هبًغ تٌظین ّیجبًبت شسُ، 

ثب ایي  (.14سبسگبری هَفمیت آهیش را زشَار هی سبسز)
 ّیچ ارتجبط هستمیوی ثیي ّب  ٍجَز، ثزذی پوٍّ 

( 15زّس)  را ًشبى ًویسبسی   ٍ جسوبًی ًبگَیی ذلمی
ٍ ثزذی زیگز، ًبگَیی ذلمی را ػبهلی ثزای تجزثِ 

وِ زر یه چزذ   گیزًس  هٌفی زر ًظز هی ػبعفِ
(. 16)شَز  هی هجْن جسوبًین ئهٌجز ثِ ایجبز ػال

ػبعفِ هٌفی ثِ گزای  ثِ تجزثِ ااسبسبت ًبذَشبیٌس 
شَز وِ زر لغت ثبالی آى ااسبسبتی ًظیز   اعالق هی

ذشن، ارغزاة، ًگزاًی ٍ... ٍجَز زارز. زر لغت پبییي، 
اهبً ااسبسبت هخجت ایي ااسبسبت ٍجَز ًسارز ٍلی الش

اًس وِ   چٌسیي هغبلؼِ ًشبى زازُ (.17ّن ٍجَز ًسارز)
 پززاسن شٌبذتی استزس تبحیز هی ػبعفِ هٌفی ثز

ػبعفِ هٌفی شجیِ ثِ رٍاى رًجَرذَیی زر  (.18)گذارز 
( 1980 ِ)هه وزی ٍ وبستب،گبً پٌجاثؼبز شرظیتی 

رٍاى رًجَرذَیی وِ ثب تجزثِ ػَاعف هٌفی . است
ثزٍس سهیٌِ سبس اس ػَاهل  ىیشَز، ی  ض هیثسیبر هشر

رًجَرذَیی ٍ ػبعفِ   سبسی است. رٍاى  جسوبًی نئػال
ّب   هٌفی هٌجز ثِ ًبتَاًی فزز زر همبثلِ هَحز ثب استزس

ن ئفزز ثیشتز هستؼس تجزثِ ػال ،ایي ثز ثٌب .شًَس  هی
(. اس عزف زیگز، افزاز ثب ػبعفِ 19)ثبشس  جسوبًی هی

افزازی وِ ػبعفِ هٌفی پبییٌی  هٌفی ثبال ًسجت ثِ
ّبی جسوی ذَز وِ   زارًس ثِ ااتوبل سیبز رٍی ابلت

پی  ثیٌی وٌٌسُ ثیوبری ّستٌس، زلت ٍ تَجِ هی 
 (. 20وٌٌس)

ثِ ػٌَاى  سا  اس عزف زیگز، رٍیسازّبی آسیت
سبسی زر   ػبهلی زیگز زر ثزٍس ػالئن جسوبًی
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 ثب برٍیی(. رٍی21زر ًظز گزفتِ شسُ است) ثشرگسبلی
هیشاى  ثِ عَری وِ هتساٍل است اهزی سا آسیت اَازث
تب  17هغبلؼبت  زر اَازث ایي ترویٌی ػوز عَل شیَع
زرطس زر سًبى  1/87تب  7/7اس  ٍ هززاى زر زرطس 92

(. افزاز آسیت زیسُ زر هؼزع 22شسُ است) گشارن
 ثِ زیگز هشىالت پششىی ٍ  رٍاى ءذغز ثبالی اثتال
ٍ ایي تبحیزات هٌفی طزفبً هحسٍز ثِ پششىی لزار زارًس 

یه زٍرُ سًسگی ًیست ٍ فزز را زر توبم هزاال سًسگی 
(. اًَاع هرتلف رٍیسازّبی 23تحت تبحیز لزار هی زّس)

)شبهل سَء استفبزُ جٌسی، سَء استفبزُ سا  آسیت
ارتجبط جسوبًی ن هجْن ئػبعفی ٍ غفلت( ثب گشارن ػال

 تٌْب ثِ ارسیبثی سَء اوخز هغبلؼبت ،چِ . اگز(24،25)زارز
اًس، هغبلؼبت اذیز   استفبزُ جٌسی ٍ فیشیىی پززاذتِ

، استفبزُ ػبعفی زّس وِ غفلت ٍ سَء  ًشبى هی
سبسی ارتجبط   ًیش ثب جسوبًی فشبروبری ٍ تحظیلی

ّب، هشرض شسُ است وِ   (. زر ثزذی پوٍّ 26)زارز
سا، ػبعفِ هٌفی را افشای  زازُ ٍ اس   رٍیسازّبی آسیت

سبسی ارتجبط   عزیك ثب جسوبًی ایي
 (.21،22،28،29،30)زارًس

هشىالت شرظیتی ًیش زیگز ػبهلی است وِ ثب 
ثیي  لِ وِئایي هسسبسی ارتجبط زارز.   جسوبًی نئػال
ٍ اذتالالت شرظیتی اس ًظز سبسی   جسوبًی نئػال

شست ٍ تىزار ّوجستگی ٍجَز زارز ثِ طَرت گستززُ 
چٌسیي  ،زر امیمت(. 31)هَرز پذیزن لزارگزفتِ است

شىلی اس  ،هؼتمسًس اذتالل جسوبًی سبسی پوٍّشگز
اذتالالت شرظیتی است ٍ ثِ جبی هحَر یه ثبیس زر 

 زٍ عجمِ ثٌسی ثیي الوللی اذتالالت رٍاىهحَر 
(. پوٍّ  ّب، ثیشتزیي 32)گیزز هزیىب لزارآپششىی 

 جسوبًی نئػالارتجبط ثیي اذتالالت شرظیت ٍ ثزٍس 
ب اذتالل شرظیت ًوبیشی، پبراًَییس، سبسی را ث 

 (.31-33زاًٌس)  رساجتوبػی ٍ اجتٌبثی هی
 سایی تٌ  شزایظ زر افزاز گبّی ایي، ثز ػالٍُ

 ٍ ًساشتِ را آى اس اجتٌبة تَاًبیی گیزًس وِ هی لزار
 رٍاًی فشبر اهز ّویي ٍ آى ّستٌس تحول ثِ لبزر فمظ

 رخ سهبًی هسئلِ ٍ ایي سبسز هی ٍارز آًبى ثز شسیسی
 ثِ وِ وٌٌس فؼبلیت هی هشبغلی زر افزاز وِ زّس هی
رٍ ثِ رٍ شًَس.  شسیس رٍاًی فشبرّبی ثب رٍسهزُ عَر

 شسیس رٍاًیفشبر  ثب ّوزاُ هشبغل جولِ اس پزستبری

 ایي فشبر ذَز وبرٍرسی زٍراى اثتسای اس افزاز وِ است
وٌٌس ٍ زر ًتیجِ هستؼس تجزثِ  هی ااسبس را رٍاًی

رٍیسازّبی آسیت سا ٍ ثِ زًجبل آى ػبعفِ هٌفی هی 
 آى وِ وٌس هی ایجبة پزستبری شغل چٌیي ّن .ثبشٌس
 ًگزاى ااسبسبت ثیبى اس ٍ راسزار ثبشٌس ٍ طجَر ّب 

 ثزٍس ثزای ًتیجِ سهیٌِ زر ثپزّیشًس ذَز  وٌٌسُ
(. 34گززز) هی آهبزُ ّب آى زر شٌبذتی رٍاى هشىالت

ثز ایي اسبس ّسف پوٍّ  ابرز ثزرسی راثغِ سبزُ 
ٍ چٌسگبًِ ًبگَیی ذلمی، رٍیسازّبی آسیت سا، ػبعفِ 

ن جسوبًی سبسی زر ئهٌفی ٍ اذتالالت شرظیت ثب ػال
 پزستبراى شْز اَّاس هی ثبشس.

 ي ريش َامًاد 
یه پوٍّ  تَطیفی اس ًَع ایي پوٍّ  
ّبی پوٍّ  اس   ثزای ثزرسی فزریِ .ّوجستگی است

رزیت ّوجستگی پیزسَى ٍ تحلیل رگزسیَى هزالِ 
ای استفبزُ شسُ است. تحلیل ّبی آهبری هزثَعِ ثب 

 SPSS استفبزُ اس ثستِ آهبری ثزای ػلَم اجتوبػی

vol.18 حمیك ولیِ اًجبم شس. جبهؼِ آهبری زر ایي ت
پزستبراى سى ثیوبرستبى ّبی سیز هجوَػِ زاًشگبُ 

ًفز  1263ثبشس وِ هشتول ثز   ػلَم پششىی اَّاس هی
-س وِ اس ایي هیبى ثز اسبس جسٍل وزجسیٌهی ثبش
ًفز اًتربة شسًس. رٍن  283(، تؼساز 1970هَرگبى)

ای هی  ًوًَِ گیزی زر ایي پوٍّ   تظبزفی چٌسهزالِ
 4ثیوبرستبى  7وِ اس ثیي ثبشس. ثِ ایي تزتیت 

ثیوبرستبى ٍ اس آى ثیي ًیش چٌس ثر  ثِ طَرت 
 تظبزفی اًتربة شسًس. اثشارّبی پوٍّ  ػجبرتٌس اس:

ه لیست ًشبًگبى استزس ثِ ٍسیلِ چٌگ ٍ چ-
سبسی زر   ( ثزای اًساسُ گیزی جسوبًی1996ابهیس)

ایي همیبس چْل هبزُ زارز وِ  جوؼیت چیي سبذتِ شس.
 زرجِ ای لیىزت زرجِ ثٌسی شسُ 5همیبس  ثز اسبس

ثزای  .ثیبًگز ّویشِ است( 5ٍ  ثیبًگز اطالً 1اًس)وِ  
ٍ  آهَس ایي همیبس اس زٍ گزٍُ زاً  پبیبییارسیبثی 

ثشرگسبل استفبزُ شس. ثزای ًوًَِ زاً  آهَساى، 
ثزای  ٍ 88/0ّوسبى زرًٍی ثز اسبس آلفبی وزًٍجبخ  

گشارن شسُ  87/0 خًوًَِ ثشرگسبالى آلفبی وزٍاًجب
زر پوٍّ  ابرز پبیبیی ایي همیبس ثب . (35)است

ثِ زست آهس.  82/0استفبزُ اس رٍن آلفبی وزًٍجبخ 
ٍسیلِ ِ ًبهِ ث ایي پزس  سهبى ّن اػتجبر

28 
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 ,r=0.55)ثب اًساسُ رٍاى رًجَری (P=0.1)ّوجستگی

r=0.53)ثزًٍگزایی ،(r=-0.22, r=-0.12)، بلت ا
ثِ زست آهسُ  (r=0.47, r=0.48)ػبعفِ هٌفی

سهبى  زر پوٍّ  ابرز رزایت اػتجبر ّن .(35)است
ثِ  60/0 ًبهِ سالهت ػوَهی ایي همیبس ثب پزس 

زار   هؼٌی P≤0.001 زست آهس وِ زر سغح هؼٌی زاری
 است. 
تَسظ تبیلَر  1986زر سبل  ًبگَیی ذلمی همیبس-

 تَسظ ثگجی، تبیلَر ٍ پبروز 1994سبذتِ شس ٍ زر سبل 
 ًوزُایي همیبس ثیست هبزُ زارز.  ًظز گززیس. تجسیس
 وبهالً 1گذاری ایي آسهَى ثز اسبس همیبس لیىزت) 

 (.36است) هَافك( ثَزُ وبهالً 5هربلف تب 
( هیشاى پبیبیی ثزای ایي همیبس را ثب 1380هحوس)

 81/0آلفبی وزًٍجبخ ثِ تزتیت ثزای ول  استفبزُ اس
ابطل اس  چٌیي، ًتبیج ّن (.37)هحبسجِ ًوَزُ است

ثب استفبزُ  تَرًتَ  ًبگَیی ذلمیسهبى همیبس  ّن اػتجبر
َّن ّیجبًی شبت ًشبى زٌّسُ ّوجستگی هٌفی  اس 
ثیي ایي زٍ همیبس ثَزُ  (P≤0.001, r=-0.47)ثیي
 .(38است)
 ،همیبس ػبعفِ هخجت ٍ هٌفی تَسظ ٍاتسَى-

ایي همیبس  ( سبذتِ شسُ است.1988)والرن ٍ تلگ
فِ هٌفی را وِ ثؼس ػبعفِ هخجت ٍ ػبع گَیِ زارزثیست 
  گَیِ ّب رٍی یه همیبس پٌج ًمغِگیزز.   اًساسُ هی
  ثٌسی هی  ;ثسیبر سیبز(رتج5ِ;ثِ ّیچ ٍجِ تب 1ای)
زر ایي پوٍّ ، فمظ اس ذززُ همیبس ػبعفِ  .(39)شًَس

رزیت پبیبیی  زر یه پوٍّ  هٌفی استفبزُ شسُ است.
میبس ػبعفِ هٌفی ثِ رٍن آلفبی وزًٍجبخ ثزای ذززُ ه

پوٍّ  ابرز،  زر (.40)استثِ زست آهسُ  87/0ثزاثز 
پبیبیی ایي همیبس ثب استفبزُ اس رٍن آلفبی وزًٍجبخ 

ایي آسهَى اس  ثِ زست آهس. اػتجبر 75/0هحبسجِ ٍ همسار 
عزیك ّوجستگی ذززُ همیبس ػبعفِ هٌفی ثب سیبِّ 

ّوجستگی ذززُ همیبس ػبعفِ ٍ  58/0افسززگی ثه 
ًبهِ  ثب ذززُ همیبس ارغزاة آشىبر پزس هٌفی 

گشارن شسُ  51/0پٌْبى وتل -ارغزاة آشىبر
زر ایي پوٍّ ، رزیت اػتجبر سبسُ همیبس  (.41است)

، زر سغح 80/0ػبعفِ هٌفی هؼبزل رزیت ّوجستگی 
 ثِ زست آهس. P≤0.001 هؼٌی زاری

 تَسظ سا  ًبهِ رٍیسازّبی آسیت پزس -
هبزُ  23( سبذتِ شسُ است. ایي همیبس 1389)ااوسی
ٍ  شَز  ذیز پبسد زازُ هی-زر لبلت ثلِزارز ٍ 

پبیبیی ایي . وٌس  هیرا ارسیبثی  سا  رٍیسازّبی آسیت
 فبیژژژژژآلآسهَى ثب رٍن 
زر پوٍّ   (.42شسُ است)گشارن  89/0وزًٍجبخ  

ابرز پبیبیی ایي همیبس ثب استفبزُ اس رٍن آلفبی 
ّوجستگی ایي همیبس ثب ثِ زست آهس.  77/0وزًٍجبخ 

( 1989همیبس زگزگًَی ّبی سًسگی َّلوش ٍ راِّ)
 سبسُ ایي همیبس چٌیي اػتجبر ّن .(43)هی ثبشس 85/0
زر ایي پوٍّ  ثِ هٌظَر  .(42گشارن شسُ است) 89/0

ایي همیبس، اس یه سَال ثب همیبس ثزرسی اػتجبر سبسُ 
ثِ  75/0ای استفبزُ شسُ وِ ّوجستگی هؼبزل   زرجِ 5

زار   هؼٌی P≤0.001 زاری  زست آهس وِ زر سغح هؼٌی
 ثبشس.  هی

 ایي پزس  3-ًبهِ چٌسهحَری هیلَى پزس -
فزم تجسیس  (سبذتِ شسُ است.1987ًبهِ تَسظ هیلَى)

ذیز -ُ ثلِسَال ذَزتَطیفی وَتب 175شسُ آى اس  ًظز
زر ایزاى تَسظ شزیفی ایي آسهَى ت. تشىیل شسُ اس
زر هغبلؼِ ٍی پبیبیی آسهَى اس رٍن  ٌّجبریبثی شس.

ّب زر   ّوسبًی زرًٍی هحبسجِ ٍ رزیت آلفبی همیبس
(.  زر 43ثِ زست آهسُ است) 97/0تب  85/0زاهٌِ 
ای زیگز، پبیبیی همیبس ّب زر ٌّجبریبثی آسهَى   هغبلؼِ
ثب  96/0تب  82/0رٍس اس زاهٌِ  14تب  5سهبًی ثب فبطلِ 
ّب گشارن شسُ   ثزای توبم همیبس 90/0هتَسظ 
ای ثِ هٌظَر تؼییي اػتجبر ایي   (. زر هغبلؼ44ِاست)
ًبهِ  ّبی شرظیتی ایي پزس   ًبهِ، همیبس پزس 
همبیسِ شس. ًتبیج ارتجبط  DSM-IV-TR2 ثب هحَر

 (. 45ّبی شرظیتی ًشبى زاز)  ذَة ثزای همیبس

 یافتٍ َای پصيَص
 ّبی آهبری آسهَزًی  هشرظِ 1 شوبرُ زر جسٍل

سبسی، ًبگَیی ذلمی، ػبعفِ   ّب ثز است ًوزُ جسوبًی
سا ٍ اذتالالت   هٌفی، رٍیسازّبی آسیت
یس، اجتٌبثی، ًوبیشی( آهسُ یشرظیت)رساجتوبػی، پبراًَ

 است.
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زا ي   سازی، واگًیی خلقی، عاطفٍ مىفی، ريیذادَای آسیب  َای افراد در جسماوی  میاوگیه ي اوحراف معیار ومرٌ .1ضمارٌ  جذيل

 یذ، اجتىابی، ومایطی(یًاختالالت ضخصیت)ضذاجتماعی، پاراو

 آهبرُ
 همیبس                                          

 اًحزاف هؼیبر هیبًگیي

 72/25 62/96 سبسی  جسوبًی

 78/13 74/46 ًبگَیی ذلمی

 01/7 86/18 ػبعفِ هٌفی

 19/3 74/3 سا  رٍیسازّبی آسیت

 اذتالالت شرظیت
 

 رساجتوبػی
 یسیپبراًَ
 اجتٌبثی
 ًوبیشی

16/7 39/4 

23/8 64/4 

92/4 19/4 

87/12 26/4 

ّبی پوٍّشی   ّب ٍ آسهَى فزریِ  ثزای تحلیل زازُ 
گی پیزسَى استفبزُ شس وِ زر اثتسا اس رزیت ّوجست

ّوبى عَر وِ زر جسٍل  آهسُ است. 2 شوبرُ جسٍل
شَز ثیي ًبگَیی ذلمی، ػبعفِ  هشبّسُ هی  2شوبرُ 

سا ٍ اذتالل شرظیت  هٌفی، رٍیسازّبی آسیت 
رساجتوبػی، پبراًَییس ٍ اجتٌبثی ثب ػالئن جسوبًی 

سبسی راثغِ هخجت ٍجَز زارز اهب ثیي اذتالل شرظیت  
ای ٍجَز ًسارز.  سبسی راثغِ  ًوبیشی ثب ػالئن جسوبًی 

ّب اس  هٌظَر هشرض وززى هْن تزیي پی  ثیي ثِ 
رٍن رگزسیَى ثِ طَرت گبم ثِ گبم استفبزُ شسُ وِ 

 ارائِ گززیسُ است. 3ًتبیج زر جسٍل شوبرُ 

 

 جسماوی سازی مئعالضرایب َمبستگی پیرسًن متغیرَای پیص بیه با  .2ضمارٌ جذيل 

 شرظیت ًوبیشی شرظیت اجتٌبثی یسیشرظیت پبراًَ شرظیت رس اجتوبػی سا  رٍیسازّبی آسیت هٌفی ػبعفِ ًبگَیی ذلمی هتغیز

 -10/0 *32/0 *19/0 *22/0 *31/0 *32/0 *41/0 جسوبًی سبسی

 *P<0.001 

 

 

 (Stepwise)ای  ضرایب َمبستگی بیه متغیرَای پیص بیه با جسماوی سازی با ريش مرحلٍ .3ضمارٌ  جذيل
 R2 F β t P هتغیز گبم

 001/0 23/5 29/0 09/57 17/0 ًبگَیی ذلمی اٍل

 001/0 55/3 19/0 40/40 22/0 ػبعفِ هٌفی زٍم

 015/0 45/2 14/0 49/31 25/0 سا رٍیسازّبی آسیت  سَم

 02/0 25/2 13/0 24/25 26/0 اذتالل شرظیت اجتٌبثی چْبرم

 

 

 هشبّسُ هی 3 شوبرُ عَر وِ زر جسٍل ّوبى
، ػبعفِ هٌفی، ًبگَیی ذلمیشَز تزویت ذغی  

تزیي  هْن ٍ شرظیت اجتٌبثی سا  رٍیسازّبی آسیت
 26/0 سبسی است وِ  ن جسوبًیّبی ػالئ  ثیي  پی 
 وٌٌس.  سبسی را تجییي هی  جسوبًی نئػالس ٍاریبً

 ي وتیجٍ گیری بحث
ثیي  زّس  ّبی ایي پوٍّ  ًشبى هی  یبفتِ

هتغیزّبی پی  ثیي ثب ػالئن جسوبًی سبسی راثغِ 
، ًبگَیی ذلمیتزویت ذغی  ،ٍجَز زارز. ثِ ػالٍُ

ٍ اذتالالت  سا  رٍیسازّبی آسیت،  ػبعفِ هٌفی
 جسوبًی نئػالشرظیت اجتٌبثی( ثب اذتالل شرظیتی)

( 7،6ٍ ّوىبراى) رارزیسٍ  ٍپتزٍٍا  سبسی راثغِ زارز. 
ًتیجِ رسیسًس وِ اشىبل زر زر پوٍّ  ذَز ثِ ایي 

تَاًس   ( هیًبگَیی ذلمیتَطیف ااسبسبت) تشریض ٍ
زر  ،هٌجز ثِ تفسیز غلظ اس جٌجِ ّبی ازراوی ثسى شسُ

ٍ ًبرربیتی جسوبًی  ًتیجِ رفتبرّبی چه وززى ثسى
ثزای  ،شٌبذتی چٌسیي هىبًیسن .زّس  را افشای  هی

ثیوبرگًَِ رفتبر  بث ًبگَیی ذلمیارتجبط چگًَگی ثیبى 

30 
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هوىي است  زارای ًبگَیی ذلمی. افزاز هغزح شسُ است
تَجِ  ذَز ّب ٍ اػوبل ثسًی  ًساسُ ثِ فؼبلیتثی  اس ا

  ّب ثِ ااسبسبت ثی سیي تزتیت وِ آىزاشتِ ثبشٌس. ث
 ،سَی زیگز اس وٌٌس.  هی هؼوَلی سیبز تَجِ ذغز ٍ
 شَز  تجزثِ هی ًبگَیی ذلمی ثبوِ  سیبزیی ثزاًگیرتگ
زر ی گززز. بًثبػج تَلیس ااسبسبت جسو هوىي است

ّز زٍ هَرز، هوىي است وِ ایي افزاز رٍی ایي 
ّب را افشای  زٌّس. ثسیي  ااسبسبت توزوش وززُ یب آى
ثبسذَرز اس عزیك چزذِ  ،یبفتِتزتیت ااسبس افشای  

تشسیس شسُ ٍ ثِ ػٌَاى ػالئوی اس ثیوبری  ذَزهرتبر
بت ر شٌبسبیی ااسبسزشَاری زجسوبًی تجزثِ شَز. 

ل شَز ٍ ثِ زًجب ٌجز ثِ افشای  ػبعفِ هٌفی هتَاًس   هی
 ،ٍالغ رزیبثس.   ّبی جسوبًی افشای  هی  آى شىبیت

تَاًس  رٍاى ًجَر ثب ػَاهل فشبرسا، هی همبثلِ رؼیف افزاز
 ّبی رٍاى  ثِ ثیوبریایي افزاز  ءثب افشای  ااتوبل اثتال

ط ثبالی رٍاى ارتجب. (33)ثبشس تٌی ّوزاُ  پششىی ٍ رٍاى
تَاى ثب زر ًظز   سبسی را هی  رًجَرذَیی ثب جسوبًی
تز   افزاز رٍاى رًجَر ثِ ػلت فؼبل گزفتي ایي ًىتِ وِ

ات جسوبًی ثَزى سیستن سوپبتیىی ًسجت ثِ تغییز
، . ثِ ػالٍُتجییي وزز زٌّس  اسبسیت ثیشتزی ًشبى هی

ثِ ػٌَاى ثب تفسیز غیز هٌغمی اس ایي تغییزات  ایي افزاز
افشای  ًگزاًی ذَز را فزاّن ػالئن ثیوبری، هَججبت 

 .(34)شًَس  ثیشتز زر ًم  ثیوبر ظبّز هی وززُ،
ثیي  وِ ّ  هشرض شسچٌیي زر ایي پوٍ ّن

سبسی راثغِ   جسوبًی نئػالٍ  سا  رٍیسازّبی آسیت
 (11)ٍ ّوىبراى َّتَف ًتبیج پوٍّ  هخجت ٍجَز زارز.

ًشبى زاز وِ تجزثِ ثیوبری جسوی زر وَزوی ثب ثزٍس 
همبثل  زر ؛ًسارزهجْن زر ثشرگسبلی راثغِ  نئػال

هجْن پششىی زر زٍرُ  نئػالثب  سا  رٍیسازّبی آسیت
اًسرسىی ٍ   پوٍّ   ّبی ثؼسی سًسگی راثغِ زارز.

شجِ جسوبًی  نئػالوِ  ( ًیش هشرض وزز13ّوىبراى)
 .زارتجبط زار سا  آسیت رٍیسازّبیعَر پبیسار ثب ِ ث

ی ّب  گیزی سجه  هٌجز ثِ شىل سا  رٍیسازّبی آسیت
شَز. افزازی وِ   زلجستگی ًبایوي زر ثشرگسبلی هی
ٌس ػَاعف هٌفی زارای سجه زلجستگی ًبایوي ّست

ٌٌس ٍ ثسیي تزتیت سهیٌِ ثزای و  سیبزی را تجزثِ هی
اس  (.35شَز)  سبسی فزاّن هی  جسوبًی ػالئنثزٍس 
 سای زٍراى وَزوی هی  زیگز، رٍیسازّبی آسیتسَی 

ّبی رٍساًِ زر سًسگی   تَاًس ٍاوٌ  فزز ثِ استزس 
 یٌسّبی رٍاىآلِ فزئثشرگسبلی را افشای  زّس. ایي هس

شٌبذتی ثشرگسبلی را تحت تبحیز لزار هی زّس ٍ فزز زر 
  ثزاثز استزس وَچه ػبعفِ هٌفی سیبزی را تجزثِ هی

سا  فزز را زر   زّبی آسیتچٌیي رٍیسا (. ّن15)وٌس
وٌٌس. ثِ ًحَی وِ   تٌظین ّیجبًبت ثب هشىل هَاجِ هی
سا زر ًبگَیی ذلمی  افزاز هَاجِ شسُ ثب رٍیسازّبی آسیت

هبّیت  ،ثب ایي ابل(. 36)وٌٌس  ًوزُ ثبالتزی وست هی
، شست آى ٍ جٌسیت فزز هَاجِ سا  رٍیسازّبی آسیت

تَاًس ثز   وِ هییساز اس ػَاهل هَحزی ّستٌس شسُ ثب رٍ
 ز. سبسی تبحیز گذار  جسوبًی ػالئنس ثزٍس یب شست ثزٍ
، ثبس ٍ هَرفی ٍ وبهپبیَ ٍ ّوىبراى-گبرسیَ
 وِ ًسذَز ثِ ایي ًتیجِ رسیس زر هغبلؼبت لیلیٌفلس

  ی جسوبًیاذتالالت شرظیت زر افزازی وِ زارا
سبسی ّستٌس ثیشتز اس گزٍُ وٌتزل است. ثیشتزیي 
اذتالالت شرظیت زر ایي افزاز اذتالل شرظیت 

-19)ثبشس  هی ٍ پبراًَیب ٍ اجتٌبثی ًوبیشیرساجتوبػی، 
اثؼبز شرظیتی وِ گشارن  وِ رسس  . ثِ ًظز هی(16
ووه پششىی را تحت تبحیز  جسوبًی ٍ تمبربی ػالئن
سبسی   ثزٍس اذتالل جسوبًیتَاًس ثز   هی ،زٌّس  لزار هی
 رٍاى شىل تبحیز گذارز. ثزای هخبل  بًیٍ جسو

ّوپبی  ،رًجَرذَیی، اجتٌبة افزاعی، ػَاعف هٌفی 
 جسوبًی را ًیش ایجبز هی ػالئنایجبز ػَالت رٍاًی 

  ّبی شرظیتی وِ اسبسیت  چٌیي ٍیوگی وٌٌس. ّن 
بًی جسو ػالئنگشارن  ،زّس  ّبی ثسًی را افشای  هی

ثِ ػٌَاى  سبس  افزاز جسوبًیزّس.   تبحیز لزار هی را تحت
 شًَس  یل ٍ فبلس اػتوبز للوساز هیافزازی ػظجی، ثی ه

وِ اس یه سَ هٌجز ثِ تشسیس ػالئن شسُ ٍ اس سَی 
ّبی   فزاّن آٍرًسگبى ووههٌجز ثِ ًبرربیتی اس  زیگز 

زّس   ى هیًشبًتبیج ایي پوٍّ  . شَز  پششىی هی
  جسوبًی ػالئنوٌٌسُ   ثیٌی  شرظیت اجتٌبثی پی 
تزیي ٍیوگی افزاز زاری شرظیت   سبسی است. ثزجستِ

ایي افزاز  ،اجتٌبثی ارغزاة هفزط است. ثِ ػالٍُ
وٌٌس. ًسجت ثِ اًتمبز   وفبیتی شسیسی هی  ااسبس ثی

(. ایي افزاز زر 37)پذیز ّستٌس  ثسیبر اسبس ٍ آسیت
زثِ ثبشٌس. لبزر ثِ تج  رًج زچبر هشىل هی-لذتلغت 
(. ثِ 38ًس)ا  ًیستٌس ٍلی ًسجت ثِ رًج اسبس لذت
ایي افزاز ًگزن هخجتی ًسجت ثِ ذَز ًسارًس ٍ  ،ػالٍُ
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ز زاًٌس. ایي افىبر ٍ تظَرات هٌج  ذَز را فبلس وفبیت هی
سجه زلجستگی شَز.   ثِ افشای  ذلك هٌفی زر آًبى هی
ّبی   رظِ پَیبییارغزاثی زر اٍایل سًسگی وِ هش

ًبایوي است هی تَاًس ػلت  عززوٌٌسُ ٍ  ذبًَازُ
سبسی ٍ اذتالالت شرظیت ثبشس ٍ سهیٌِ را   جسوبًی

ت زر توبم عَل سًسگی ثزای زرذَاست پیَستِ هزالج
ٍالغ، هغبلؼِ رٍی ثیوبراى اجتٌبثی ًیش  فزاّن وٌس. زر

ّب لزیي ثب فضبی   ًشبى زازُ است وِ وَزوی آى
ًسن ٍ ذبًَازگی غیزهشَق، ػشك ٍرسی ٍ هحجت ا
 س آى. ا(39)ووی افتربر ٍ هجبّبت ٍالسیي ثَزُ است

  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 

سبسی زر ًظز گزفت. ثب ایي ابل اًجبم   زر جسوبًی
 (.40احجبت ایي فزع السم است)هغبلؼبت عَلی ثزای 

ّبی پوٍّ  ثبیس ثِ عزح   زر سهیٌِ هحسٍزیت
وٍّ  اس ًَع ّوجستگی پوٍّ  اشبرُ وزز. ایي پ

سبسی   جسوبًی ػالئنلبزر ثِ تجییي ػلت ثزٍس  است. لذا
ارسیبثی اذتالالت شرظیت  ،اس سَی زیگز ثبشس.  ًوی

ًبهِ ثَزُ است. لذا تشریض  تٌْب هجتٌی ثز پزس 
تز زر ایي سهیٌِ هستلشم هظباجِ ثبلیٌی ٍ اذذ   زلیك

هحسٍز ثَزى جبهؼِ  ،ثِ ػالٍُ ثبشس.  شزح ابل هی
َهی را ثب پوٍّ  اهىبى تؼوین ًتبیج ثِ جوؼیت ػو

ثب  هَاجِ هی وٌس. زر پبیبى پیشٌْبز هی شَز هحسٍزیت
ّبی همبثلِ ثب ذشن، وٌتزل استزس ٍ   آهَسن هْبرت

رٍاثظ سبلن زر ّبی اجتوبػی جْت ثزلزاری   هْبرت
ذظَص ارغزاة ِ اس هیشاى ػبعفِ هٌفی ث ایي افزاز،

 فزاّن وزز. ػالئنآًبى وبست ٍ سهیٌِ را ثزای ثْجَز 
 ئن هجٌی ثز رٍاىچٌیي آگبّی اس ػلت ایي ػال ّن
ّب هی تَاًس هٌجز ثِ وبّ  ایي  بذتی ثَزى آىٌش

 ػالئن شَز.

 سپاسگساری
ایي همبلِ هباظل یه پبیبى ًبهِ زاًشجَیی است. 
پوٍّشگز ٍ ّوىبراى هزاتت لسرزاًی ذَز را اس 

ّبی شزوت وٌٌسُ زر   پزستبراى ثیوبرستبى هسئَلیي ٍ
 زارًس.  پوٍّ  اثزاس هی

 

References 

1. Bonvanie IJ, van Gils A, Janssens KA, 

Rosmalen JG.  Sexual abuse predicts 

functional somatic symptoms: An 

adolescent population study. Child Abuse 

Negl2015;46:1-7. 

2.Hiller W, Rief W, Brahler E. 

Somatization in the population frommild 

bodily misperceptions to disabling 

symptoms. 

PsychiatryPsychiatr.Epidemiology2006; 

41:704-12. 

3.Wessely S, Nimnuan C, Sharpe, M. 

Functional somatic syndromes one or 

many? Lancet1999; 354:936-9. 

4. Van Assche L, Persoons P, 

Vandenbulcke M. Neurocognitive disorders 

in DSM-5: a critical review. Tijdschr 

Psychiatr2014;56:211-6. 

5. Tomenson B , et al. Total somatic 

symptom score as a predictor of health 

outcome in somatic symptom disorders. Br 

J Psychiatry2013;203:373-80. 

6.Chioqueta PA, Stiles CT. Suicide risk in 

patients with somatization disorder. Crisis 

2004;25:3–7. 

7.Kelley EJ, Lumley AM, Leisen CCJ. 

Health effects of emotional disclosure in 

rheumatoid arthritis patients. Health 

Psychol1997;16:331–40.  

8.Creed FH, Davies I, Jackson J, 

Littlewood A, Graham C, Tomenson B, et 

al. The epidemiology of multiple somatic 

symptoms. J Psychosom Res 2012; 72: 

311–7. 

9.Moriguchi Y, Komaki G. Neuroimaging 

studies of alexithymia: physical, affective, 

and social perspectives. Bio Psycho Soc 

Med2013;7:8. 
10. Bach M1, Bach D, Böhmer F, 

Nutzinger DO. Alexithymia and 

somatization relationship to DSM-III-R 

diagnoses. J Psychosom Res1994;38:529-

38.  

11.Berardis DD, Carano AG, et al. 

Alexithymia and its relationships with body 

32 

 94شهریور ، سوم، شواره بیست و سهدوره   هجله علوی دانشگاه علوم پسشکی ایالم                                    

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             7 / 10

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1427-fa.html


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

cheking and body image in non clinical 

femalessample. Eat Behav2007;38: 296-

304. 

12.Panayiotou G,  Leonidou C, 

Constantinou E, Hart J, Rinehart KI, Sy JT, 

Do alexithymic individuals avoid their 

feelings? Experiential avoidance mediates 

the association between alexithymia, 

psychosomatic, and depressive symptoms 

in a community and a clinical sample. 

Comprehensive Psychiatr 2012;19:131-8. 

13.Tominaga T, Choi H, NagoshI Y, Wada 

Y, Fukui K. Relationship between 

alexithymia and coping strategies in 

patients with somatoform disorder. 

Neuropsychiatr Dis Treat 2014;12:28-33. 

14.Kooiman CG, Bolk JH, Brand R, 

Trijsburg RW, Rooijmans HG. Is 

alexithymia a risk factor for unexplained 

physical symptoms in general medical 

outpatients.Sychosomatic Medicine 2014, 

62:6, 768-778. 
15.Kellner R. Somatization theories and 

research. J Nerv Men Dis1990; 178:150–8. 

16.Lundh L, Sarnecki M. Alexithymia, 

emotion, and somatic complaints. J 

Personality 2001, 69: 483–510. 
17.Spindler H, Denollet J, Kruse C, 

Pedersen SS. Positive affect and negative 

affect correlate differently with distress and 

health-related quality of life in patients with 

cardiac conditions: validation of the Danish 

Global Mood Scale. J Psychosom Res 

2009; 67:57–65 
18. Hansdottir I, Malcarne VL, Furst DE, 

Weisman MH, Clements PJ. Relationships 

of positive and negative affect to coping 

and functional outcomes in systemic 

sclerosis. Cogn Therap Res2012;28:593-

610. 

19. Zunhammer M, Eberle H, Eichhammer 

P, Busch V. Somatic symptoms evoked by 

exam stress in university students: the role 

of alexithymia, neuroticism, anxiety and 

depression. Plos one 2013; 8 :1-11 

20. Moran P, Halm  E, Leventhal H, Ceric 

F.  Elucidating the relationship between 

negative affrctivity and symptoms. The role 

of illness-specific affective  responses. Ann 

Beh Med 2011, 34: 77-86. 
21.Elklit A, Christiansen MD. Predictive 

factors for somatization in a trauma 

sample.Clin Pract Epidemiol Men Health 

2009; 5:1-8. 

22.Baumann M, Zwissler B, Schalinski I, 

Leuschner M, Schauer M, Kissler J. Direct 

forgetting in post traumatic stress disorder a 

study of refugee immigrants in Germany. 

Front Behav Neurosci 2013;7:94. 

23. Taycan O, Sar V, Celik C, Taycan D. 

Trauma related psychiatric comorbidity of 

somatization disorder among women in 

eastern Turkey. Compr Psychiatry 

2014;55:1837-46. 

24. Hotopf M, Mayou R, Wadworth M, 

Wessely M. Childhood riskfactors for 

adults with medically unexplained 

symptoms: Results from a NationalBirth 

Cohort Study. Am J Psychiatry 1999; 

156:1796–1800. 

25.Andreski P, Chilcoat H, Breslau N. Post-

traumatic stress disorder and somatization 

symptoms a prospective study. Psychiatry 

Res1998; 79:131-8.  

26.North CS, Spitznagel EL, Hong B. The 

course of PTSD major depression substance 

abuse and somatization after a natural 

disaster. J Nerv Ment Dis2004;192:823-9. 
27. Waldinger J, Schulz M, Barsky J, 

Ahern K. Mapping the road from childhood 

trauma to adult somatization the role of 

attachment. Psychosom Med 2006;68:129-

35. 

28.Tam BKH, Wong WS. A comparison of 

depressive symptom manifestation 

adolescents with low and high level of 

alexithymia. European Psychiatr2013;28: 1. 

29.Gulec MY, Altintas M, Lnanc L, Bezgin 

CH, Koca E. Effects of childhood trauma 

on somatization in major depressive 

disorder: The role of alexithymia. J Affect 

Dis 2013;146: 137–41. 

30. Allen LB,  Lu Q, Tsao J, Hayes LP, 
Zeltzer L. Depression partially mediates the 

relationship between alexithymia and 

somatization in a sample of healthy 

children. J Health Psychol2011; 19: 887-96. 

31.Garsiacampayo J, Alda M, Sobradiel N, 

Olivan B, Pascual A. Personality disorder 

in somatization disorder patient: A 

controlled study in Spain. J Psychosom 

Res2007; 62:675-80. 

32.Bass C, Murphy M. Somatoform and 

personality disorder syndromal comorbidity 

and overlapping developmental pathways. J 

Psychoso Res 1995;39:403-27. 

33. Lilienfeld SO. The association between 

antisocial personality and somatization 

disorders: A review and integration of 

33 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             8 / 10

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010440X14002570
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0010440X
http://www.europsy-journal.com/article/S0924-9338\(13\)77387-5/abstract
http://www.europsy-journal.com/article/S0924-9338\(13\)77387-5/abstract
http://www.europsy-journal.com/issues?issue_key=S0924-9338\(13\)X7014-2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016503271200496X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016503271200496X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01650327
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01650327
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01650327/146/1
http://hpq.sagepub.com/search?author1=Laura+B.+Allen&sortspec=date&submit=Submit
http://hpq.sagepub.com/search?author1=Qian+Lu&sortspec=date&submit=Submit
http://hpq.sagepub.com/search?author1=Jennie+Tsao&sortspec=date&submit=Submit
http://hpq.sagepub.com/search?author1=Loran+P.+Hayes&sortspec=date&submit=Submit
http://hpq.sagepub.com/search?author1=Lonnie+Zeltzer&sortspec=date&submit=Submit
https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1427-fa.html


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

theoretical models. Clin Psychol 

Rev1992;12: 641–62. 
34. Mcneely E. The consequences of job 

stress for nurses health time for a check up. 

Nurs Outlook 2005; 53: 291-9. 

35.Hamid PN, Cheng ST. The development 

and validation of an index of emotional 

disposition and mood state, the chinese 

affect scale. Edu Psychol 

Measure1996;56:995-1014. 

36.Bagby RM, Parker JDA, Taylor G. The 

twenty-item Torento alexithymia scale-10. 

Item selection and cross validation of the 

factor structure. J Psychosom Res1994 

,38:23-33. 

37. Pinaquy S, Chabrol H, Barbe P. 

Factorial analysis and internal consistency 

of the French version of the Toronto 

Alexithymia Scale (TAS 20), in obese 

women. Encephale 2002; 28:277-82. 

 38. Besharat MA. Reliability and factorial 

validity of farsi version of the Toronto 

alexithymia scale with a sample of Iranian 

student. Psychol Rep 2007; 1001:209-20. 

39. Nederlof AF, Muris P, Hovens JE. 

Threat control override symptoms and 

emotional reactions to positive symptoms 

as correlates of aggressive behavior in 

psychotic patients. J Nerv Ment 

Disord2011;199:342-7.  

40. Kooiman CG, Spinhoven P, Trijsburg 

RW. The assessment of alexithymia a 

critical review of the literature and a 

psychometric study of the Toronto 

alexithymia Scale-20. J Psychosom 

Res2002;53:1083-90. 

41) Watson R, Clark LA, Tellege A. 

Development and validity of brief measures 

of positive and negative affect. J Peraonal 

Soc Psychol1988;54:1063-70. 

42. Ahmadi V. Design and test the 

antecedents and consequences of some 

character In Chamran University students.   

42.Craig RJ, Olson R. Stability of the 

MCMI-III in substance abusing inpatient 

sample.Psychol Soc Rep 1998; 83:1273-4. 
43.Torgerson S, Gramer KT. The prevalence of 

personality disorder in a community 

sample.Archive of General 

Pychiatry2001;58:590-6. 

 
 

 

  

34 

 94شهریور ، سوم، شواره بیست و سهدوره   هجله علوی دانشگاه علوم پسشکی ایالم                                    

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             9 / 10

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1427-fa.html


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

 

 

Examine the Relation of Simple and Multiple Alexithymia,  

Negative Affect Trauma and Personality Disorder with 

 Somatization Symptom in Nurses of 

 Ahvaz hospitals 

 
GHafari Z

1
, Zargar Y

1
, Mardani M

*1
 

 
 (Received: December 24, 2013    Accepted: October 19, 2014) 

 

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. 

 

Materials & methods: this study is a 

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. 

 

Findings: Results illustrated that there is a 

significant relation between alexithymia, 

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. 

 

Discussion &Conclusion: Results support 

from relation between alexithymia, negative 

affect, traumatic events and personality 

disorders with somatization symptoms. 

 

Keywords: Somatization symptom, 

Alexithymia, Negative affect, Traumatic 

events, Personality disorders 
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