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بررسي اضطراب سالمت در بيماران مراجعه کننده به کلينيکهای داخلي
پروین دیباج نيا* ،2سعيده پناهي ، 1مریم

مقدسين9

 )1دانشيار ،عضو هيئت علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی و مرکز تحقيقات علوم رفتاری ،تهران ،ایران
 )2کارشناسی ارشد روانشناسی بالينی دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
 )3استادیار ،عضو هيئت علمی دانشگاه روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
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تاریخ دریافت مقاله  11/6/22تاریخ آغاز بررسی مقاله  11/8/2تاریخ پذیرش مقاله 11/11/2
چکیده
شواهد موجود نشان می دهد که بيماری جسمی واقعی میتواند از عوامل تاثير گذار در ایجاد اضطراب سالمت در این بيماران باشد .بر این
اساس این مطالعه با هدف بررسی اضطراب سالمت در بيماران مراجعه کننده به درمانگاههای مختلف داخلی انجام گردیده است .مطالعهی حاضر از
نوع توصيفی -مقایسهای و نمونه مطالعه شامل  212بيمار مراجعهکننده به شش درمانگاه تخصصی مختلف داخلی در دو بيمارستان عمومی تابعه
دانشگاه شهيد بهشتی میباشد .پس از گرفتن رضایت نامه از بيماران ،پرسشنامه دمو گرافيك و فرم کوتاه پرسشنامه اضطراب سالمت را تکميل
نمودند .برای تحليل نتایج از آزمون  ANOVAیك راهه برای تعيين تفاوت ،بين گروهها استفاده گردید .ميانگين سنی آزمودنی های این مطالعه
 38/62سال (انحراف معيار )12/07،می باشد 66 .نفر( 37/0درصد) از جمعيت مورد مطالعه ،مرد و  120نفر ( 61 /3درصد) از آنها زن بودند .در
جمعيت مورد مطالعه تفاوت آماری معنی داری بين زنان و مردان در نمره کل اضطراب سالمت مشاهده نشده است .به منظور مقایسه سطح اضطراب
سالمت در ميان گروههای مورد مطالعه ،ابتدا با استفاده از تحليل واریانس یك راهه ،ميانگين نمرات آزمودنی های  6گروه بيماران کلينيك های پوست،
گوارش ،روماتولوژی ،نورولوژی ،قلب و زیبایی در فرم کوتاه پرسشنامۀ اضطراب سالمت مقایسه شد و اختالف معنی داری در بين آنان مشاهده گردید.
بين ميانگين نمرههای گروههای مذکور در فرم کوتاه پرسشنامه اضطراب سالمت از لحاظ آماری تفاوت معنیداری وجود دارد .بنابراین بين اضطراب
سالمت و بيماریهای جسمی رابطهی معناداری وجود دارد.
کليد واژه گان :اضطراب سالمت ،بيماران ،طب داخلی.

مقدمه

شواهد ،بيماری خاصی را نشان نمیدهد نگرانیهای بيمار

نگرانیهای مربوط به سالمت پدیدهای است که

برطرف نشده و اضطراب سالمت تداوم می یابد (دیل،1

بسياری از افراد را در برهههایی از زندگی ،خاصه پس از

 .)2770اضطراب سالمت پيوستاری است که در یك

تجربۀ عالیم بدنی نا آشنا ،پخش گزارش های خبری در

سوی آن نگرانیهای خفيف مرتبط با احساسات بدنی و

خصوص یك بيماری خاص ،انجام آزمایشهای پزشکی

در سوی دیگر آن ترسهای شدید مرتبط با سالمت و

و یا در پی ابتال به یك بيماری جسمی به خود مشغول

اشتغال ذهنی با احساسات بدنی قرار میگيرد

میسازد .این حالت غالباً گذرا است و با از بين رفتن

(سالکوسيکس 2و وارویك .)1186 ،3ضابطهبندی شناختی

عالیم یا اطمينان بخشی مناسب از سوی پزشکان ،خود به
خود فروکش میکند .اما در برخی موارد با وجود آن که

1 Deale
2 Salkovskis
3 Warwick
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-رفتاری اضطراب سالمت که به وسيله سالکوسکيس،

( )2711به عنوان بخشی از یك مطالعه گسترده ،به بررسی

 1181و وارویك و سالکوسکيس ،1117 ،مطرح شده،

ميزان شيوع این اختالل در  6مرکز درمانی مختلف اقدام

بيانگر آن است که برخی افراد طيف وسيعی از عوامل از

نمودند .این محققين ،افراد مراجعهکننده به کلينيكهای

جمله تغييرات بدنی ،اطالعات پزشکی ،مشاورههای

تخصصی قلب ،تنفس ،معدی روده ای ،نورولوژی و غدد

پزشکی ،نتایج آزمایشها ،و نيز واکنشها و توصيههای

 6بيمارستان در شهرهای لندن ،ميدلسکس و نورث

دیگران را به غلط به عنوان عالئمی از یك بيماری جسمی

ناتينگهام شایر را در مدت  21ماه با استفاده از نسخه

خطرناك تفسير میکنند .این سوء تعبيرهای مبتنی بر خطر
منجر به شکلگيری فرضها و افکار منفی بيشتری

کوتاه پرسش نامه اضطراب سالمت (سالکووسکيس و

میگردد .این افکار غالباً به وسيله تصویرهای ذهنی

همکاران )2772 ،مورد ارزیابی قرار دادند ،نتایج این

هيجانی تقویت میشود و به این ترتيب فرد اضطراب

بررسی نشان داد از بين  28111بيمار مراجعه کننده به

سالمت شدید و مداومی را تجربه میکند .نگرانیهای

 170کلينيك تخصصی که پرسشنامه فوق را تکميل

مرتبط با سالمت برای بيماران یا افرادی که احتمال بروز

کردند 6061 ،نفر ( )%11/1معيار در نظرگرفتهشده در این

بيماری در آنها وجود دارد نقش انطباقی دارد زیرا آنها را

تحقيق ( نمره باالتر از  )27برای ابتال به اضطراب سالمت

وا می دارد تا به منظور حصول اطمينان از اینکه عالئم و
نشانههای بيماری به موقع تحت کنترل قرار میگيرد،

باال را بدست آوردند .همچنين ،مقایسه ميانگين نمرات

احساسهای بدنیشان را به دقت مورد توجه قرار دهند.

مراجعهکنندگان به  6مرکز درمانی یادشده ،تفاوت

اما نگرانیهای شدید مرتبط با سالمت که در غياب یك

معناداری را در ميزان شيوع این اختالل در بين این

آسيب جسمی تجربه میگردد ،با اطمينان بخشیهای

گروهها آشکار ساخت .در این مقایسهها بيشترین شيوع

معمول از جانب پزشك از بين نمیرود ،بلکه معموالً طی

اضطراب سالمت در بين مراجعين مبتال به کلينيكهای

زمان ،محور نگرانیهای فرد از یك بيماری به بيماری

نورولوژی ( )%22/0و کمترین ميزان شيوع در بيماران

دیگر منتقل می شود و در نهایت به مشکل بالينی بغرنجی

مراجعهکننده به کلينيكهای غدد ( )%10/6مشاهدهگردید.

برای فرد ،خانواده و متخصصّان بهداشت تبدیل میگردد.

جکسون3

این اختالل عالوه بر ناراحتی که برای فرد به همراه دارد،

در مطالعه دیگری که

در سطوح اقتصادی و اجتماعی نيز اثرات منفی

روی بيماران مراجعهکننده به بخشهای سرپایی قلب،

چشمگيری را بر جوامع تحميل مینماید ( آبراموویتز 1و

معدی روده ای و نورولوژی دو بيمارستان بزرگ در

همکاران.)2770 ،

انگلستان انجامدادند ،ميزان اضطراب سالمت بيماران با

بررسیها نشان میدهد بخش چشمگيری از بيماران

و همکاران )2776( ،بر

استفاده از پرسشنامه اضطراب سالمت (لوکوك 2و

مراجعهکننده به کلينيكهای طبی سرپایی نگرانیهای

همکاران ،)1116 ،مورد ارزیابی قرار گرفت .در این

شدید و بيمارگونهای را در رابطه با سالمتی خود تجربه

مطالعه باالترین سطح اضطراب سالمت در بيماران مراجعه

میکنند اطالعات کافی از ميزان شيوع اختالل اضطراب

کننده به بخش های قلب مشاهده گردید.

سالمت در مراکز بيمارستانی عمومی در دست نمیباشد
(تيرر 2و همکاران .)2711 ،به تازگی تيرر و همکاران

3 Jackson
4 Lucock

1 Abramowitz
2 Tyrer
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شواهد موجود نشان میدهد که بيماری جسمی واقعی

احساسات یا تغييرات بدنی و پيامدهای هولناك ابتال به

میتواند از عوامل تاثير گذار در ایجاد اضطراب سالمت

یك بيماری است .به هنگام نمرهگذاری به گزینههای

در این بيماران باشد (کلنر .)1186 ،1براین اساس پژوهش

مطرح شده برای هر یك از عبارات نمرهای بين صفر تا 3

حاضر با هدف بررسی سطوح اضطراب سالمت در

تعلق میگيرد .در صورتی که فرد بيش از یك گزینه را

بيماران مراجعهکننده به کلينيكهای داخلی بيمارستانهای

انتخاب کند ،گزینهای که نمره باالتری به آن تعلق می

تابعه دانشگاه شهيد بهشتی طراحیشدهاست.

گيرد برای نمرهگذاری انتخاب میشود .نتایج تحليل
عاملی در ایران نشان داده است که این مقياس از سه عامل

روش تحقیق

احتمال ابتال به بيماری و پيامدهای منفی بيماری و اشتغال

جامعه مورد مطالعه در این پژوهش عبارتند از بيمارانی که

ذهنی با بيماری تشکيل شده است الزم به ذکر است که 0

طی یك سال به کلينيكهای داخلی بيمارستانهای شهر

عبارت به عامل احتمال بيماری و  2سئوال به عامل

تهران مراجعه کردهاند .نمونه این مطالعه نيز شامل

پيامدهای منفی بيماری و  0عبارت به اشتغال ذهنی با

بيمارانی است که به کلينيكهای داخلی بيمارستانهای

بيماری اختصاص دارد .ضرایب همسانی درونی کل

تابعه دانشگاه شهيد بهشتی مراجعهکرده اند .روش

پرسشنامه و دو خرده مقياس آن (پيامد بيماری و احتمال

نمونهگيری در این مطالعه نمونهگيری در دسترس

بيماری)  7/07و ضریب همسانی درونی خرده مقياس

میباشد .بيماران مراجعهکننده به کلينيكهای مشخصشده

اشتغال ذهنی با بيماری برابر با  7/ 66بدست آمده است

پس از اینکه رضایت خود را برای شرکت در این طرح

(پناهی ،اصغریمقدم و همکاران .)2711 ،به گفته (کاکس

تحقيقی اعالم نمودند فرمی را برای ثبت مشخصات

و فرگوسن )1112 ،مقياس قابل قبول مقياسی است که

جمعيت شناسی شامل سن ،جنس ،تحصيالت و وضعيت

ميانگين همبستگی درونی عبارات آن بين  7/ 27تا 7/ 27

تاهل تکميل و سپس اقدام به تکميل نسخه فارسی فرم

متغيّر باشد .در این پژوهش ،ميانگين همبستگی بين

کوتاه پرسش نامه اضطراب سالمت نمودند .ابزار مورد

عبارت تشکيل دهندۀ خرده مقياس اشتغال ذهنی با

بررسی پرسشنامه اضطراب سالمت فرم فارسی آن

بيماری  7/ 22به دست آمد که براساس این یافته میتوان

میباشد که توسط نویسندگان مقاله در ایران هنجاریابی

گفت این خرده مقياس نيز دارای پایایی قابل قبولی است.

شده است SHAI .یك مقياس خود سنجی با  18عبارت

یافته های پژوهش

است و در رابطه با هر یك از عبارات مذکور 2 ،گزینه
مطرح است .از آزمودنی خواسته میشود تا هر یك از

در این بررسی  66نفر( 37/0درصد) از جمعيت مورد

چهار گزینه مطرحشده برای هر یك از عبارات را به دقت

مطالعه ،مرد و  120نفر ( 61 /3درصد) از آنها زن بودند.

بخواند و عبارتی را که به بهترین وجه وضعيت او را طی

بعالوه 61 ،نفر ( 28/8درصد) از آنها مجرد و  161نفر (/2

 6ماه اخير توصيف میکند ،انتخاب نماید .عبارات این

 01درصد) متاهل بودند .فراوانی هر یك از گروه های

آزمون در رابطه با نگرانیهای مرتبط با سالمت ،توجه به

تشخيصی در جدول  1مشاهده می گردد.

1 Kellner
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جدول  .2توضيع فراواني آزمودني ها بر اساس گروه های تشخيصي
گروه تشخيصی

فراوانی

درصد

پوست

27

18/1

گوارش

30

10/6

روماتولوژی

26

11/8

نورولوژی

26

11/8

قلب

26

21/0

زیبایی

31

18/2

کل

212

177

جدول :2ميانگين و انحراف معيار نمره های بيماران به تفکيك گروه های تشخيصی
مقياس
گروه تشخيصی

احتمال بيماری
M

پيامد بيماری
M

SD

اشتغال ذهني با بيماری
M

SD

SD

نمره کل
M

SD

پوست بيماریهای

0/70

3/06

3/67

2/76

8/68

3/22

11/26

6/66

گوارش

1/62

3/63

2/16

3/01

11/38

6/72

26/16

17/03

روماتولوژی

0/88

3/60

2/87

1/82

1/28

3/11

27/16

0/16

نورولوژی

8/88

6/21

2/12

2/68

11/22

1/23

23/22

12/07

قلب

6/26

3/67

3/27

2/22

0/28

3/86

16/13

0/67

زیبایی

2/18

2/62

2/01

2/72

0/66

3/37

12/62

6/06

با استفاده از آزمون  tبرای نمونه های مستقل ،نمره های

واریانس یك راهه ) ،(ANOVAميانگين نمره های

زنان و مردان نمونه مورد مطالعه در مقياس کلی فرم

آزمودنیهای  6گروه بيماران کلينيكهای داخلی

کوتاه پرسشنامه اضطراب سالمت و سه خرده مقياس

(پوست ،گوارش ،روماتولوژی ،نورولوژی ،قلب و

احتمال بيماری ،پيامد بيماری و اشتغال ذهنی با بيماری

زیبایی) در فرم کوتاه پرسشنامۀ اضطراب سالمت

با یکدیگر مقایسه شد .در جمعيت مورد مطالعه با در

مقایسه شد .نتایج این تحليل در جدول 3منعکس شده

نظر گرفتن شرط برابری واریانسها هيچ تفاوت آماری

است .ميانگين و انحراف معيار نمره های بيماران در

معنی داری بين زنان و مردان در نمره کل اضطراب

فرم کوتاه پرسشنامه اضطراب سالمت و زیر مقياس

سالمت و زیر مقياس های آن مشاهده نشده است.

های آن به تفکيك گروه های تشخيصی در جدول 2
ارائه شده است.

به منظور مقایسه سطح اضطراب سالمت در ميان
گروههای مورد مطالعه ،ابتدا با استفاده از تحليل
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جدول :9مقایسه نمرات  6گروه تشخيصي در نمره کل اضطراب سالمت
شاخص آماری

مجموع مجذورات

ميانگين مجذورات

درجه آزادی

F

سطح معناداریF

منابع واریانس
338/370

6

606/261

عامل تفاوت درون گروهی

16162/222

276

08/211

کل

11636/628

211

عامل تفاوت بين گروهی

8/62

7/7771

همان گونه که مالحظه می گردد مقدار آزمون  Fبا درجه

استفاده از نوع دیگر پرسشنامه اضطراب سالمت (لوکوك

آزادی  6و  276نشان میدهد که نمره کل اضطراب

و همکاران )1116 ،مورد ارزیابی قرار دادند.
تيرر و همکارانش ( ،)2711در مطالعه خود که در

سالمت معنادار است .این امر نشان میدهد که بين

انگلستان انجام دادند به نتایج زیر اشاره کردند،

ميانگين نمرههای گروههای مذکور در فرم کوتاه پرسشنامه

بيشترین شيوع اضطراب سالمت در بين مراجعين مبتال به

اضطراب سالمت از لحاظ آماری تفاوت معنی داری

کلينيك های نورولوژی ( )%22/0و کمترین ميزان شيوع

وجود دارد .در مرحلۀ بعد ،برای آگاهی از چگونگی

در بيماران مراجعهکننده به کلينيكهای غدد ()%10/6

تفاوت بين گروهها از آزمون تعقيبی توکی استفاده گردید.

گزارش نمودند .داده های آنان نيز با بررسی ما غير همسو

نتایج این آزمون حاکی از آن بود که در مقياس کلی

میباشد .در بررسی ما بيشترین ميزان اضطراب سالمت در

اضطراب سالمت ،بيشترین تفاوت آماری معنادار در

بيماران کلينيك گوارش ( )1.62و کمترین ميزان مربوط
به کلينيك زیبایی ( )2.18بود.

ميانگين دو گروه بيماران زیبایی و گوارش ( )11/270و

سوییرایت 1و همکارانش ( )2778 ،2772در

سپس به ترتيب بيماران گوارش و قلب (،)1/816

مطالعه خود به سطوح اضطراب در بيماران کلينيك

نورولوژی و قلب ( )0/117و گوارش و پوست ()6/61

اورولوژی پرداختند و به طور معناداری ميزان اضطراب

قابل مشاهده است و در بين سایر گروه های مورد مطالعه

سالمت پایينتری را در مردان نسبت به زنان گزارش

تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد.

کردند .در حالی که در مطالعه ما هيچ تفاوت آماری معنی
داری بين زنان و مردان در نمره کل اضطراب سالمت و

بحث و نتیجه گیری

مشاهده نشد.

این مطالعه اولين بررسی اضطراب سالمت در

تشخيص زود هنگام بيمارانی که اضطراب سالمت

بيماران کلينيكهای داخلی در ایران میباشد .بر اساس

باالیی دارند از معاینات و بررسیهای غير ضروری

نتایج بدست آمده بيشترین ميزان اضطراب سالمت به

جلوگيری کرده و این امکان را فراهم میکند که تمرکز

ترتيب در بيماران کلينيك گوارش ،نورولوژی،

مداخالت درمانی بيشتر بر اضطراب سالمت آنان معطوف

روماتولوژی ،پوست ،قلب و زیبایی مشاهده گردید.

گردد.

جکسون و همکارانش ،در بررسی خود باالترین

وجود اضطراب سالمت در این افراد لزوم انجام

ميزان اضطراب سالمت را در بيماران قلبی گزارش دادند،

بررسی های کلينيکی کامل تر به منظور تشخيص

که نتایج آنان با بررسی ما غير همسو میباشد .آنان

اختالالت همراه و استفاده از درمان های الزم از جمله

بيماران کلينيكهای قلب و نورولوژی و گوارش را با

1 Seivewright
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Abstract
Actual physical illness may be a major vulnerability factor in promoting health anxiety, and there is
evidence of this from general medical setting to determination the health anxiety in Iranian patients that refer to
medical clinics, this study was done. In this descriptive- comparative study, sample contains 212 patients
attending to 6 clinics at two general hospital of Shahid Beheshti university of medical sciences were evaluated.
After informing consent, the health anxiety inventory (short form) and demographic question air were
administered to patients. We used one way ANOVA test to determine differences in outcomes among groups.
The data were analysed by SPSS 19 software. The present study included 65 (30.7%) male and 147 (60.3%)
female with mean age 38.64 (SD=12.7). There were no significant difference between two sexes in health
anxiety scores. The results of one way ANOVA test for comparison among six groups showed significant
difference in health anxiety in patients. Our results indicated significant difference in health anxiety scores in
medical patients.
Key words: Health Anxiety, Patients, Medical.
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