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چکیده
طة سایکَسَهاتیک رضتِ ای اس رضتِ ّای هختلف ػلَم پشضکی است کِ تِ تأیز ػَاهل اختواػی ،رٍاًطٌاختی ٍ رفتاری تز تذى افزاد
هی پزداسدّ .ذف اس ایي پژٍّص هقایسِ هیشاى خَدکارآهذی در تیواراى سایکَسَهاتیک تا افزاد ػادی تَد.روش:پژٍّص حاضز اس
ًَع ػلی -هقایسِ است .خاهؼِ ی آهاری ضاهل کلیِ ی تیواراى هزاخؼِ کٌٌذُ تِ درهاًگاّْای داخلی ضْز ضیزاس در 6هاُ اٍل سال 91
تَد .تذیي هٌظَر تا استفادُ اس رٍش ًوًَِ گیزی ّذفوٌذ تؼذاد ً 50فز اس تیواراى سایکَسَهاتیک اًتخاب ٍ تا ّوزاّاى تیواراى ّوتا
ساسی ضذًذ ٍ پزسطٌاهِ ی خَدکارآهذی )1979(GSE-10رٍی آًْا اخزا ضذ.یافتِ ّاً:تایح آسهَى ًطاى داد تیي دٍ گزٍُ در اس ًظز
خَدکارآهذی تفاٍت هؼٌی داری ٍخَد دارد ( .)p< 0/0001تذیي هؼٌی کِ تیواراى سایکَسَهاتیک اس خَدکارآهذی پاییي تزی
ًسثت تِ افزاد ػادی تزخَردارًذ .نتیجه گیری:تزاساس ًتایح ایي پژٍّص هی تَاى ًتیدِ گزفت کِ هیشاى خَدکارآهذی در تزٍس
اختالالت سایکَسَهاتیک ًقص دارد.
واژه های کلیدی:خَدکارآهذی  ،اختالالت رٍاى تٌی
The compare of amount Self-Efficacy in psychosomatic patients whit normal individuals
Abstract:
Psychosomatic Medicine is a field of medical sciences that study in effect of social,
psychological and behavioral element in individual body. Aim: The present study aimed at
comparison of self-efficacy in individual with psychosomatic disorder and normal individual.
Method: this study is causal- comparison, statistical society include all of patient recourse to
polyclinic of Shiraz in first six month of year 1391. Fifty patients with Psychosomatic disorder
were selected by simple sampling method and matched whit attendance than supplement the
Cooper smith self-efficacy inventory(1967). Result: finding product from data analysis show
<that was significantly different between the psychosomatic patient and normal individual (p
1
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0/0001) in self-efficacy measure and patients with psychosomatic disorder have self- esteem
lower than normal individual. Conclusion: based on this finding we can deduction measure of
self-efficacy play the importance role in prevalence of psychosomatic disorder.
Key word: Self- efficacy , Psychosomatic disorder.
مقدمه
تِ ًظز هی رسذ تزخی هطکالت فیشیکی افزاد ،ریطِ در استزس ّا ٍ فطارّای رٍسهزُ ی سًذگی آًْا دارد.تِ طَر هثال کوزدرد ٍ یا
افشایص فطارخَى تِ طَر هستقین تا استزس ّای سًذگی ارتثاط دارد (سارًَ .)2009 ،1اختالالت سایکَسَهاتیک (رٍاى تٌی) گزٍّی اس
اختالالت پشضکی ّستٌذ کِ تِ راتطِ ی هیاى خسن ٍ رٍاى اضارُ هی کٌٌذ.فزایٌذ ضکل گیزی ّز تیواری خسوی تحت تأثیز ػَاهل
سیستی ،رٍاًطٌاختی -رفتاری ٍ اختاػی قزار دارد(لَیٌسَى.)2006،2هطخع است کِ ٍضؼیت رٍاًی افزاد هی تَاًذ تز ٍضؼیت خسوی
تأثیز گذار تاضذ .تزای هثال در سهاى اضطزاب یا تزس ضزتاى قلة سزیغ تز هی ضَد .تپص قلة ،تؼزیق ،دّاى خطک ،درد قفسِ سیٌِ،
ّوگی ًاضی اس تحزیک ػػثی فزستادُ ضذُ اس هغش تِ قسوت ّای هختلف تذى است(سزٍاى اسچزیثز.)2006 ،3
هطالؼات ًطاى دادُ است کِ اضطزاب ٍ ػَاهل استزس سا قادر ّستٌذ تذى را تحت تأثیز قزار دٌّذ ٍ تاػث ضذت یافتي هطکالت
خسوی ٍ یا تغییز در فزآیٌذّای هختلف هزتثط تا تیواری خسوی ضًَذ.اس سَی دیگز هطکالت خسوی تیواراى هی تَاًذ در ػشت ًفس
ٍخَد کار آهذی آًْا تأثیز داضتِ تاضذ(ٍاریس .)1987 ،4خَدکارآهذی تِ ػٌَاى اػتواد یک ًفز تزای اًدام رفتار تؼزیف ضذُ است کِ
آى رفتار تزای رسیذى تِ اّذاف دلخَاُ ضزٍری است  .خَدکارآهذی یک پیص ضزط هْن تزای خَد هذیزیتی هَفقیت آهیش ٍ تغییز
رفتار هی تاضذ  .اگز تیواراى تِ تَاًایی ّای خَد در تْثَد ٍضؼیت سالهتی ضاى اس طزیق تغییز رفتار ٍ هػزف دارٍ ( تزای توام ػوز)
اػتقاد ًذاضتِ تاضٌذ ،رسیذى تِ ایي هْن ػولی ًخَاّذ تَد (ٍریدَف.)2002، 5
خَدکارآهذی اتشار ارسضوٌذی تزای پزستاراى در هزاکش تْذاضتی درهاًی هی تاضذ ٍ ارسیاتی خَد کارآهذی تیوار تَسط پزستاراى ٍ
ارتقای آى ،هی تَاًذ سثة افشایص اًگیشُ تیواراى در اهز هزاقثت اس خَد ضَد (تیدل . )1999 ،6خَدکارآهذی؛ ساس ٍکار ػلتی ارتقای
سالهتی است ٍ ًتایح هطالؼات ًطاى دادُ است کِ تٌظین خَدکارآهذی در تؼذیل رفتارّای هزتثط تا سالهتی تیواراى هؤثز است (تزیٌز،7
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 . )1986ارتقای خَدکارآهذی تا کٌتزل ًط اًِ ّا ،درهاى  ،پیاهذّای خسواًی  ،اثزات رٍاًی اختواػی تیواراى هشهي ارتثاط
دارد(لَریگ . )2003 ، 1تٌذٍرا ،) 1997( 2در پژٍّص خَدتا ػٌَاى خَدکارآهذی ٍ کٌتزل ًطاى داد کِ توزکش تز رفتار هَفقیت آهیش،
طزح ریشی اّذاف قاتل دستیاتی ،هذل ساسی ًقص  ،تاسخَرد دادى تِ پیطزفت تیواری در کٌتزل ًطاًِ ّای تیواراى رٍاى تٌی ،تاػث
افشایص خَدکارآهذی ٍ در ًْایت کٌتزل ًطاًِ ّای تیواری هی ضَد.خَدکاهی ٍ سزسختی رٍاى ضٌاختی اس قَی تزیي ػاهل پیص تیٌی
کٌٌذُ سالهت رٍاًی در سزتاساى آهزیکایی ضزکت کٌٌذُ در خٌگ خلیح فارس تَد (سَتکز .)1995،3راتطِ تیي استزسَرّای سزتاساى
تا خَدکارآهذی ٍ سزسختی رٍاى ضٌاختی آًْا هٌفی هی تاضذ (ٍٍلف.)1997،4خَدکارآهذی ٍ سزسختی رٍاى ضٌاختی اس خولِ
هتغیزّای رٍاى ضٌاختی هی تاضذ کِ هیشاى  PTSDسزتاساى را درحیي خٌگ ٍ هثارسُ پاییي هی آٍرد (تفت.)1999،5تیي خَدکارآهذی
ٍ هیشاى استزس راتطِ هٌفی ٍ هؼٌی دار ٍخَد دارد (تٌذٍراً.)1997،تایح هطالؼِ (دیدکً )2009،6طاى داد کِ خَدکارآهذی یکی اس
هْن تزیي ػَاهلی است کِ هی تَاًذ رٍی هیشاى استزس ضغلی تأثیز تگذارد.تا تَخِ تِ هطالؼات اًدام ضذُ ّذف ایي پژٍّص هقایسِ
هیشاى خَدکارآهذی در تیواراى سایکَسَهاتیک تا افزاد ػادی هی تاضذ.
روش
پژٍّص حاضز اس ًَع ػلی -هقایسِ است .خاهؼِ ی آهاری ضاهل کلیِ ی تیواراى هزاخؼِ کٌٌذُ تِ درهاًگاّْای داخلی ضْز ضیزاس در
6هاُ اٍل سال  91تَد .تذیي هٌظَر تا استفادُ اس رٍش ًوًَِ گیزی ّذفوٌذ تؼذاد ً 50فز اس تیواراى سایکَسَهاتیک اًتخاب ٍ تا ّوزاّاى
تیواراى ّوتا ساسی ضذًذ ٍ پزسطٌاهِ ی خَدکارآهذی )1979(GSE-10رٍی آًْا اخزا ضذ.
ابزار سنجص
هقیاس خَدکارآهذی  GSE-10در سال  1979تَسط ضَارتش ٍ 7خزٍسلن 8تِ هٌظَر ارسیاتی خَدکارآهذی ػوَهی ٍ اختواػی
ساختِ ضذ.آسهَى هذکَر دارای  20ػثارت تَد .در سال  1981آسهَى خَدکارآهذی را هَرد تاسًگزی قزار دادُ ٍ تؼذاد ػثارت آى را
تِ  10آیتن کاّص دادًذ .ایي آسهَى یک اتشار خَدگشارضی هخػَظ تشرگساالى (تاالی 12سال) است ٍ آسهَدًی ّا تایذ در طیف
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لیکزت  4درخِ ای(اس اغال غحیح ًیست تا کاهال غحیح) هیشاى هَافقت یا هخالفت خَد تا ّزیک اس ػثارات آى را هطخع ساسًذ.
ضزایة پایایی خارخی تذست آهذُ آلفای کزًٍثاخ هقیاسGSE-10در کطَرّای گًَاگَى چٌیي گشارش ضذُ است:در
کاستاریکا./81؛اًذًٍشیً ٍ ./79تایح آلفای کزًٍثاخ در ایزاى تَسط رخثی ( )1385چٌیي گشارش ضذ :در داًطدَیاى دختز ٍ پسز در
داًطگاُ ضْیذ چوزاى  ٍ 0/84در در داًطگاُ آساد هزٍدضت . 0/80
یافته ها
ّذف اس ایي پژٍّص هقایسِ هیشاى خَدکارآهذی تیواراى سایکَسَهاتیک تا افزاد ػادی تَد .تدشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا ًطاى داد تیي دٍ
گزٍُ تیواراى سایکَسَهاتیک ٍ افزاد ػادی در سطح ( ) p<0/0001اس ًظز خَدکارآهذی تفاٍت هؼٌی داری ٍخَد دارد .تذیي هؼٌی
کِ تیواراى سایکَسَهاتیک ًسثت تِ افزاد ػادی اس خَدکارآهذی پاییي تزی تزخَردارًذ.
ًتایح آسهَى tهستقل هیشاى خَدکارآهذی درتیواراسایکَسَهاتیک تا افزاد ػادی
اًحزاف

گزٍُ ّا

تؼذاد

هیاًگیي

ػادی

50

31/30

4/24

تیوار سایکَسَهاتیک

50

17/48

2/03

هؼیار

هیشاى t

20

درخِ

سطح هؼٌی

آسادی

داری

98

0/0001

ّواى طَر کِ در خذٍل هطاّذ هی ضَد تیي خَدکارآهذی تیواراى سایکَسَهاتیک تا افزاد ػادی در سطح( )p<0/0001تفاٍت هؼٌی
دار ٍخَد دارد.
بحث
ًتایح پژٍّص حاضز ًطاى داد هیشاى خَدکارآهذی در تیواراى سایکَسَهاتیک پاییي تز اس افزاد ػادی است .خَدپٌذاری اس خولِ
هَضَػات هطزح در رٍاًطٌاسی است کِ اس لحاظ اّویت فزاٍاًی کِ در سًذگی افزاد دارد تَخِ غاحثٌظزاى ٍ هحققاى را تِ خَد
خلة کزدُ است .خَدپٌذاری در تزگیزًذُ داًص فزد ًسثت تِ ٍیژگی ّا ٍ تَاًایی ّای خَد استً.تایح ایي پژٍّص ًطاى داد کِ هیشاى
خَدکارآهذی در تیواراى سایکَسَهاتیک پاییي تزاس افزاد ػادی است.کِ ًتیح ایي پژٍّص تا یافتِ ّای پژٍّص تٌذٍرا ()1997
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 تا تَج تِ ًتایح ایي پژٍّص هی تَاى ًتیدِ گزفت ایي تیواراى چَى خَدپٌذارُ ضؼیفی دارًذ اًتظار هَفقیت.) ّوسَ است1999(ٍتفت
ًوی کطٌذ تٌاتزایي در هَقؼیت
 تٌاتزایي احساساتطاى را درًٍی هی کٌٌذ ٍ تِ غَرت خسوی.ّای اختواػی ًوی تَاًٌذ خَدضاى را خَب تزٍس دٌّذ
در تثییي ایي یافتِ ّا هی تَاى گفت کِ افزاد در هَقؼیت ّای استزس سا تِ دلیل ًگاُ هٌفی ًسثت تِ خَدضاى ٍ تحول.تزٍس هی دٌّذ
کوتز هی تَاًٌذ تا هطکالت هقاتلِ کٌٌذ ٍ تِ خای آى ضیَُ ّای هٌفی هثل کٌارُ گیزی را درپیص هی گیزًذ ٍ تِ درهاى، استزس پاییي
.دارٍیی رٍ هی آٍرًذ
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