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 چکیده

 -این پژوهش از نوع توصیفی بهزستی بود. سازمان جویان مدد میان در یتن روان های نشانه شیوع در زندگی روزمره های تنش نقشهدف پژوهش حاضر بررسی 

برگزیده شدند. مقیاس  گیری در دسترس نمونهاز مددجویان سازمان بهزیستی شهرستان دره شهر بودند که با روش  زن 033نمونه شامل همبستگی بود و 

روان تنی، با گنجاندن  نشانه هایورد استفاده قرارگرفت و برای اندازه گیری میزان شیوع سنجش استرس مزمن، برای اندازه گیری میزان فشار روانی مددجویان م

گذشته مشخص  در سال نشانه ها راروان تنی، از شرکت کنندگان درخواست شد تا به صورت گزارش شخصی میزان شیوع این  نشانه هایمورد از شایع ترین  03

و  مزمن به استرس "بالاتر متوسط و"درصد از مددجویان بهزیستی در سطح  %7/77کمتر از  ای نشان دادند کهیافته ه .)خود گزارشی وضعیت سلامت(نمایند

روان تنی به ترتیب درد مفاصل زانو و آرنج، سردردهای نشانه های مبتلا بودند. شایع ترین  "متوسط  وبالاتر"روان تنی در سطح  نشانه هایآنها به  %0/75همچنین

 نشانه هایو کمر، یبوست، زخم معده، اختلالات قاعدگی و آرتروز بود. همچنین رابطه مستیم و معنی داری بین میزان استرس و میزان شیوع عصبی، درد کتف 

 روان تنی در مدد جویان مشاهده شد.

 روزمره تنش هایروان تنی،  های نشانهمددجویان بهزیستی،  :یکلیدواژه های 

 

 مقدمه
ت فیزیكی افراد، ریشه در استرس ها و فشارهای زندگی روزمره آن ها دارد. به طور مثال کمردرد و یا افزایش به نظر محققان برخی مشكلا

. اختلالات سایكوسوماتیك )روان تنی( گروهی از اختلالات پزشكی اند که به رابطه [1]فشارخون به طور مستقیم با استرس های زندگی ارتباط دارد 

. [2]رفتاری و اجتماعی قرار دارد-کنند. فرآیند شكل گیری هر بیماری تحت تأثیر عوامل زیستی، روان شناختی ی میان جسم و روان اشاره می

 "پازل تشخیصی"توصیف شده اند. این  7یا ایدیوپاتیك 5، بدکارکردی0، کارکردی0، غیربدنی1نشانه های روان تنی اغلب به عنوان غیر اختصاصی

 توصیه به که ایران در غیرواگیر های خطر بیماری عوامل بررسی برنامه اساس بر. [5،4،3]خود را دارد بطور واضح برای درمان مشكلات خاص

 فشار خون بنا شیوع میزان است، شده انجام در ایران 1011 سال در پزشكی علوم دانشگاه 51 همكاری و با  6WHOسازمان بهداشت جهانی

و Dsm [8]-75. بنا بر[7،6]گزارش شده است %11/ 9و در زنان  %1/11گذشته  درمردان  سال یك طول در پزشك تشخیص و اظهار بیماران به

در دهه های اخیر، اختلالات روان  بررسی ها نشان دادهشیوع و بروز نشانه های روان تنی در زنان بیشتر از مردان می باشد.  [9]1کاپلان و سادوک

ین تغییر نوع بیماری ها، پررنگ شدن نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی و نیز تأثیر ساختارها . ویژگی اساسی ا[11]یافته اندگسترده تری تنی ظهور 

 و رفتارهای اجتماعی بر پیدایش، توزیع و درمان بیماری های مذکور بوده است که پیامد این امر عدم مشارکت در فعالیتهای اجتماعی از سوی

هنگامی به کار می رود که شخص دارای نشانه های فیزیكی و جسمی است که عمدتا بوسیله  . اصطلاح روان تنی، معمولا[11،11]مبتلایان می باشد

. در واقع نشانه های روان تنی به وجود نوعی رابطه و تعامل پیچیده و چندوجهی زمینه ها [12،15]ی عوامل روان شناختی ایجاد و تشدید می شوند

                                                           
1 non-specific 
2 non-organic 
3 functional 
4 dysfunctional 
5 idiopathic 
6 World Health Organization 
7 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition 
8 Kaplan, Sadock 
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و فشارهای محیطی و روانی)مانند تنش و هیجانات منفی منظم در دوران کودکی( از سوی  واستعدادهای زیستی و فیزیولوژیك از یك سو و عوامل

. از طرفی استرس و یا فشار روانی حالت فیزیولوژیك یا روان شناختی ناخوشایندی است که در پاسخ به محرک های تنش [14،13]دیگر، اشاره دارد

استرس در سطح فردی، باعث بروز آسیب های جسمی و روانی و در سطح اجتماعی باعث  .  از دیدگاه آسیب شناسی،[2،17،16] زا ایجاد می شود.

. ظاهرا علت تأثیر استرس بر بیماری ها، بخصوص بیماری های روان تنی به دلیل اثر آن بر [18-26]بروز و تشدید مشكلات اجتماعی می شود 

وان تنی بیماران از منع یا بازداری افكار و احساس های مهم روان شناختی مشكلات ر [28] و همكاران 1پیتره سیستم ایمنی بدن است. به نظر

 ناشی می شود. از این رو در بیماری های روان تنی، استرس و عوامل تنش زا و فشارآور زندگی، نظیر فشارهای شغلی و تحصیلی وحوادث زندگی،

یض ها، مشقت اقتصادی، سطح پایین استاندارد زندگی موجب ایجاد یا تعارض نقش ها، وجود محدودیت ها و نابرابری های اجتماعی، رواج تبع

افراد مبتلا به نشانگان روان تنی در ابعاد افسردگی، اضطراب، ضعف  [29] 2کودلا و هانس مانووای  تشدید فشارروانی بر افراد می شوند. در مطالعه

و خصومت را نشان دادند. توزیع الگوهای بیماری و سلامتی بر حسب  A وع، درونگرایی اجتماعی، عزت نفس پایین ، رفتار تیپ شخصیتی ن0روانی

ده و عوامل اجتماعی و فرهنگی، بر این نكته دلالت دارد که این عوامل می توانند شرایط و موقعیت هایی در زندگی به وجود آورند که فشارزا بو

ق، اخراج از کار، مرگ یا بیماری شدید یكی از نزدیكان از قبیل انواع سرطان ها، تنیدگی زیادی را بر افراد وارد نمایند. حوادث و شرایطی نظیر طلا

ه تغییر محل زندگی و تغییر شیوه ی زندگی از جمله موقعیت های تنیدگی زا هستند که می توانند موقعیت اجتماعی افراد را دستخوش تغییر کرد

ست دادن حامی صمیمی و کاهش میزان روابط اجتماعی، پذیرفتن مسئولیت های جدید . از د[51]و بر کیفیت زندگی افراد تاثیر نامطلوبی بگذارد

که متناسب با توانمندی های فرد نیست، اضافه شدن نقش جدیدی در اداره کردن زندگی و سرپرستی کودکان از جمله مواردی هستند که خانواده 

های جدید به دلیل طولانی مدت بودن، شرایطی را ایجاد می کنند که های تحت پوشش سازمان بهزیستی با آن مواجه می شوند. این وضعیت 

استرس ایجاد کرده و پیامد این استرس مزمن می تواند بروز یا تشدید بیماری های جسمی و روانی باشد. گروه های اجتماعی در معرض آسیب 

ن امر می تواند به ظهور اختلالات روان پزشكی و پریشانی بواسطه ی محرومیت های اجتماعی و اقتصادی شدید دچار تنش و استرس گردیده و ای

 می شود، تجربه روان تنی اختلالهای مبتلا به بیماران توسط که اقتصادی و اجتماعی هیجانی، پیامدهای . از طرفی[51-54]روانی منتهی شود

با این دسته از بیماران متناسب با شدت  شدن مواجه در ه،خانواد می گذارد و به گونه ای که پاسخهای آنها بر خانواده های را معنی داری تاثیر

با توجه به پیامدهای آسیب زای گوناگون که افراد مبتلا به  .[11]است بیماری از خجالت و شرم ترس، مسئولیت مراقبت، علائم اغلب شامل

 کافی های بررسی نقص به توجه با و [53]با آن روبه رو می شوندنشانگان روان تنی با آن مواجه اند و نیز هزینه های که افراد مبتلا در فرایند درمان 

 افراد وابسته به سازمان های ارائه دهنده خدمات اجتماعی از قبیل سازمان بهزیستی، میان در نشانه های روان تنی شیوع ی زمینه در کشور در

در معرض استرس مزمن بودن )تنیدگی( در بین مددجویان پژوهش حاضر به بررسی میزان شیوع نشانه های اختلالت روان تنی و نیز میزان 

اط و بهزیستی ساکن در شهرستان دره شهر وحومه پرداخته و سعی دارد تا با توصیف میزان شیوع نشانه های اختلالات روان تنی در بین آنان، ارتب

 همبستگی آن را با میزان در معرض تنیدگی بودن شناسایی نماید.

 روش کار

بیشترین شیوع نشانه های روان تنی را در زنان  [9]و کاپلان و سادوک Dsm-5 [8]با توجه به اینكه  همبستگی بود. -ز نوع توصیفیاین پژوهش ا

نفر( 1513گزارش داده اند، در پژوهش حاضر جامعه آماری کلیه مددجویان زن تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان دره شهر و حومه بودند)

 ت اجتماعی به کلینیك های وابسته به سازمان بهزیستی در سطح شهرستان اقدام می کردند. از میان این مراجعه کنندگانکه برای گرفتن خدما

 ، انحراف استاندارد57/53 کل میانگین سنیزن با  033مطالعه و با استفاده از فرمول کوکران تعداد  انجام شرایط و پیشین مطالعات به توجه با

از آنجا که در پژوهش های تشخیصی و کلینیكی در حوزه ی پزشكی و روانپزشكی، بدلیل گیری در دسترس برگزیده شدند. باروش نمونه 51/10کل

و همچنین بدلیل  [57]صرف هزینه ی مالی فراوان امكان غربالگری اختلالات روانپزشكی در سطح گسترده ای از افراد با مشكلات فراوان مواجه است

از این رو ساخت و اعتباریابی ابزارهای غربالگری اهمییت می یابد. بنابراین در  [7]ی برای نشانگان روان تنی وجود ندارداینكه پازل تشخیصی واضح

نابع پژوهش حاضر پرسشنامه ای با توجه به مراحل زیر ساخته شد. برای سنجش متغیر میزان نشانه های روان تنی، با توجه به موارد ذکر شده در م

بیست مورد از شایعترین نشانه های روان تنی بر اساس مقیاس  [56]و همچنین با توجه به تحقیق ریاحی [7،8،9]های روان تنی  مربوط به نشانه

                                                           
1 Petrie 
2 Kudela , Hansmanová  
3 psycho asthenia 
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مناسب ارزیابی گردید  1صوری رواییلیكرتی سه سطحی )خفیف، متوسط، شدید( طراحی گردید. به منظور بررسی ویژگی های روان سنجی، 

ضریب پایایی ابزار با روش آلفای کرونباخ نیز .  ]01،09[ارزیابی گردید. ان مناسبمتخصص 1نظر از لاواشهبا روش  ارابز 0روایی محتوایی وهمچنین 

ضریب پایایی محاسبه استفاده شد.  [41] 0همچنین به منظور سنجش میزان استرس مزمن، از مقیاس ویتون(. α= 95/3متناسب ارزیابی گردید )

  .باشدمحاسبه شد که بیانگر همبستگی درونی قوی مقیاس مذکور می 97/3 در مطالعه حاضر شده برای مقیاس میزان استرس

 یافته ها
و  %75/57، منطقه  روستایی %55/09کن در منطقه شهری اافراد س بودند. بیوه %00/01متاهل،  %11/70مجرد، %57/15تعداد  در این مطالعه

 .دهد یرا نشان م نشانه های روان تنی میزان شیوع 0و جدول  شرکت کنندگان استرس زانیم 1جدول  بودند. %0عشایری ساکن در بخش های 

 در بین آزمودنی ها میزان استرس و میزان نشانه های روان تنی توزیع -0جدول جدول

 توزیع میزان شیوع نشانه های روان تنی در شرکت کنندگان توزیع میزان استرس در شرکت کنندگان

 درصدتجمعی درصد تعداد شیوع میزان درصدتجمعی صددر تعداد استرس مزمن

 10 10 09 شدید 7/11 7/11 07 شدید

 0/75 0/51 105 متوسط 7/77 55 101 متوسط

 133 7/57 107 خفیف 133 0/50 107 خفیف

 - 133 033 کل - 133 033 کل

 

 استرس مزمندرصد( میزان  55نفر ) 101، در حالی که شدید بودند مزمن درصد( دارای استرس7/11مددجو )زنان نفر از  07، 1براساس جدول 

 می نشان 1 جدول در که همانگونهخفیف بودند.  استرس مزمن درصد( از شرکت کنندگان دارای سطح 0/50نفر ) 107داشتند. همچنین  متوسط

 روان های نشانه دارای( درصد 0/51) فرن 105 شدید، سطح در تنی روان های نشانه دارای بهزیستی زنان مددجوی از( درصد 10) نفر 09 دهد،

  .بودند خفیف تنی روان های نشانه دارای( درصد 7/57) نفر 107 و متوسط تنی
 در بین آزمودنی ها همبستگی بین میزان استرس و میزان نشانه های روان تنی -0جدول

 

 استرس

 روان  تنی

 جمع شدید متوسط کم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 5/50 107 7/17 0 0/01 05 7/71 93 خفیف

 5/73 170 1/71 13 9/77 51 5/55 11 متوسط

 7 01 7/00 5 9/10 15 7/1 0 شدید

 133 033 133 17 133 139 133 175 جمع کل

  1/07 1/09 7/11 میانگین

 

توجه به میزان استرس مزمن مشهود است. بدین معنی که آن دسته از  ، تفاوت در توزیع میزان نشانه های روان تنی با0مطابق داده های جدول  

 مدد جویان بهزیستی که دارای سطوح بالاتری از تنیدگی بودند، به همان نسبت نشانه های روان تنی شدیدتری را نیز گزارش کردند. به عنوان

بود، این میزان در بین  مدد جویان  %7/1 گویان دارای استرس خفیف مثال، در حالی که سهم مبتلایان به نشانه های روان تنی شدید، در بین پاسخ

بالاتر بودن میزان شیوع نشانه هی روان تنی، در زنان  گزارش گردید. نگاهی به میانگین نشانه های روان تنی نیز بیانگر %7/00 تحت استرس خفیف

میزان  ضریب همبستگی اسپیرمن بیانگر رابطه مستقیم و معنادار ت.( اس5/03) ( نسبت به زنان دارای استرس خفیف1/07) شدید دارای استرس

 (.r ،331/3 =sig =00/3می باشد )  تنیدگی و میزان نشانه های روان تنی
 توزیع درصدی آزمودنی ها بر حسب انواع نشانه های روان تنی و ضرایب همبستگی بین -0جدول 

                                                           
1 face validity 
2 content  validity ratio 
3 Wheaton 
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 روان تنیمیزان استرس و احتمال ابتلا به انواع نشانه های  
 

*P< 331/3  

**P< 31/3  

***P< 37/3  

آسم می فراوانی شیوع مربوط به  درد مفاصل و زانو و آرنج و کمترینبیشترین فراوانی شیوع مربوط به  دهد، ینشان م 0همانگونه که جدول 

، زخم یو تنش یعصب ی، بخصوص، فشارخون، سردردهایاز اختلالات روان تن یبا برخ یم و معناداری، رابطه مستقاسترسزان یمنین باشد. همچ

، زانو اسهال، درد مفاصل (>331/3P (، آرتروزیجنس ی، ناتوانیروان ییااشته یو ب یی، کم اشتهانهیکتف وکمر، درد قفسه سعشر، درد  یمعده و اثن

روان  نشانه هایر یبا سا یدگیزان تنین میاست که بحالی ن دریا دارد. (>37/3P( اختلالات پوستی و بوستی، (>31/3P( یالات قاعدگ، اختلو آرنج

 د.یمشاهده نگرد یسم و آسم رابطه معناداریر، روماتی، کهیسكته قلب زخم روده، د،یروئیتپرکاری ، تهوعر ینظ یتن

 نتیجه گیری:

اثرات استرس و فشار روانی با بروز یا تشدید اختلالات روان تنی رابطه دارد. یافته های این پژوهش در راستای پژوهش پژوهش حاضر نشان داد که 

نشان دادند که میزان بالاتر تنیدگی با بالا بودن میزان فشارخون همبستگی  [6]اصغریو  [25] 0می باشد. وریژکوت [21] 1کونتانسكی سابان و

نشان داد که میزان تنیدگی، با احتمال ابتلا به بیماری های گوارشی، به ویژه  [7] 0وهش حاضر در راستای پژوهش کلنرمثبتی دارد. همچنین پژ

اثرات تنیدگی و  [01]و همكاران 5و آلبرت [07]و همكاران ، آذر [26]زخم معده، رابطه دارد. همچنین پژوهش حاضر همانند پژوهش وفایی و گلابی

                                                           
1 Sabban EL, Kvetnanský R 
2  Vrijkotte 
3 kelner 
4 Albert 

 اختلالات روان تنی ردیف
 بدون نشانه دارای نشانه

 ضریب همبستگی
سطح 

 معناداری

 331/3 001/3* 5/71 5/01 فشارخون بالا 1

 331/3 037/3* 9/07 1/50 سردردهای تنشی و عصبی 0

 331/3 031/3* 1/73 0/59 زخم معده و اثنی عشر 0

 331/3 097/3* 9/01 1/51 درد کتف و کمر 5

 331/3 059/3* 1/55 9/00 دردقفسه سینه 7

 331/3 017/3* 7/77 7/05 کم اشتهایی و بی اشتهایی روانی 5

 331/3 017/3* 5/55 5/00 ناتوانی جنسی 7

 331/3 190/3* 5/50 5/07 آرتروز 1

 31/3 111/3** 1/57 0/07 اسهال 9

 31/3 179/3** 0/70 1/55 درد مفاصل، زانو و آرنج 13

 31/3 171/3** 7/53 7/09 ات قاعدگیاختلال 11

 351/3 101/3*** 7/73 7/59 یبوست 10

 351/3 110/3*** 7/73 7/09 اختلالات پوستی 10

 375/3 150/3 5/75 5/00 تهوع 15

 771/3 311/3 0/15 7/17 پرکاری تیروئید 17

 705/3 355/3 5/15 50/10 زخم روده 15

 777/3 317/3 1/93 0/9 سكته قلبی 17

 157/3 339/3 0/11 7/11 کهیر 11

 177/3 335/3 0/90 7/7 روماتیسم 19

 150/3 337/3 7/90 0/7 آسم 03
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رابطه ی بین  [05]و همكاران 1جنسی و مشكلات قاعدگی تأیید نموده است. در پژوهش حاضر در راستای پژوهش العبادیاسترس را بر ناتوانی 

یسم میزان تنیدگی و استرس با اختلالات پوستی تأیید گردید. پژوهش حاضر نتوانست رابطه ای بین استرس و زخم روده، سكته قلبی، کهیر و رومات

بین استرس با آسم رابطه معنا داری یافت نشد.  در تبیین یافته های پژوهش  [05]ف پژوهش وفایی و پور رحیمی بیابد. در پژوهش حاضر خلا

به همان میزان که فشارروانی وارده بر افراد، به علت موقعیت های  [11]و همكاران 0حاضر می توان به این امر اشاره داشت که مطابق نظر بی

وت باشد، امكانات و سرمایه های روانی و حمایتی از قبیل داشتن خانواده ای حمایتگر می تواند موجب کاهش اجتماعی گوناگون می تواند متفا

بهزیستی  اثرات زیان آور فشارروانی بر ارگانیزم افراد شده و احتمال ابتلا به اختلالات روان تنی را در آن ها کاهش دهد. از آن جا که مددجویان

ت خوشایند، نظیر شادی، برانگیختگی برای بدست آوردن موفقیت های بزرگ، مورد توجه بودن و ...( کمتری دارند و معمولا تجارب مثبت )احساسا

توان مقابله  از سویی تجارب منفی )نظیر آشفتگ، تنهایی، خستگی و...( این افراد به دلیل مهارت ها و توانایی های پایین آنها بیشتر بوده از این رو،

ها و فشارروانی کاهش یافته و سیكل معیوبی از تعامل استرس با منابع حمایتی و مقابله ای ناکارآمد به وجود می آورد که  ی آن ها با استرس

نیز مشاهده نمود، این  [00] 7و وونگ 5و مین [15] 0نتیجه ی آن می تواند مشكلات روان تنی باشد. این تبیین را می توان در بیان ولمن

ه هستند که تعامل پیچیده و چندوجهی زمینه ها و استعدادهای زیستی و فیزیولوژیك از یك سو و عوامل استرس آور پژوهشگران بر این عقید

در محیطی و روانی از سوی دیگر، در توزیع اختلالات و بیماری های روان تنی نقش دارد. به بیان دیگر نقش عوامل نامساعد اجتماعی و فرهنگی 

ی تواند ایجادکننده و یا تشدیدکننده استرس و فشارروانی باشد. با توجه به تأثیرات شدیدی که میزان استرسورها بر گروه های آسیب پذیر جامعه م

ط بهتر احتمال ابتلای مددجویان سازمان بهزیستی به اختلالات روان تنی دارند، ضرورت کاهش دادن عوامل تنش زای آنان باید با فراهم آوردن شرای

نمندی های مقابله ای آن ها با شرایط استرس زا فراهم گردد. این امر را می توان با آموزش مناسب شیوه های نوین مقابله با زندگی و ارتقاء توا

 قیتحق ( نمونه1د: نباشحاضر داشت به شرح ذیل می پژوهشهایی که تنیدگی و چگونگی افزایش خود اتكایی آنان مورد توجه قرار گیرد. محدودیت

 تیرا با محدود قیتحق جینتا میامر تعم نیشهرستان صورت گرفته که ا كی مدد جویان زن تحت پوشش سازمان بهزیستی یگسترهحاضر تنها در 

با خود به  یانتخاب نمونه را به شكل خاص یهاتیمحدود ژهیو یسن یتمرکز بر قشر خاص، گستره لیحاضر، به دل پژوهش( 0 ،سازدیمواجه م

 ینوع شترید، که بنمواجه بوده باش تیبا محدود رهایممكن است در سنجش متغ ،یعلم یژگیدرعین و ،رد استفاده( ابزار مو0 ،همراه دارد

 یهاگسترش نمونهانجام پژوهشی مشابه با (1گردد: یارائه م لیذ یهاشنهادیپ ،قیتحق یهاتیرا در برگرفته است. متناسب با محدود یشناسنشانه

 ،یسن یرهایبا توجه به تنوع متغ نشانه های روان تنیدر مورد  ی( انجام پژوهش0 گستره ی جغرافیای وسع تربا  و با تنوع جنسیتی متناسب قیتحق

 مطالعه محدودیتهای به توجه با ( 0 ،متنوع را فراهم سازد یهاسهیکه امكان مقا یاگونهبه  ،یو اقتصاد یاجتماع ،یتیشخص ،یلیتحص ،یشغل

میزان و شیوع نشانه های  از کلی ارزیابی یك و نبوده وسیعی برخوردار پذیری تعمیم از تحقیق های یافته (،)مقطعی ازنظرنوع پژوهش حاضر،

 شود. می طولی توصیه پژوهشهای نوع با بعدی مطالعات انجام لذا گذارد، نمایش نمی به میان مدد جویان سازمان بهزیستی در روان تنی را
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