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سوء هاضمه عملکردی ،یک اختالل مزمن دستگاه گوارش فوقانی است که نابهنجاری
عضوی یا بیوشیمیایی آن را تبیین نمیکند .هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش میانجی
استرس ،اضطراب ،افسردگی در رابطه بین تیپ شخصیتی  Dو سوء هاضمه عملکردی است.

مواد و روشها
مطالعه حاضر یک پژوهش همبستگی است .بر این اساس تعداد  224بیمار سوء هاضمه
عملکردی زن و مرد با روش نمونهگیری در دسترس و با توجه به مالکهای ورود انتخاب
شدند .استرس ،اضطراب و افسردگی بیماران به وسیله مقیاس افسردگی ،اضطراب ،استرس
( ،)DASS-21تیپ شخصیتی به وسیله مقیاس شخصیتی تیپ  )DS-14( Dو شدت سوء
هاضمه عملکردی بعد از تشخیص اولیه پزشک فوق تخصص گوارش ،به وسیله پرسشنامه
عالیم گوارشی  GRRSارزیابی شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار SmartPLS
استفاده شد.

یافتهها
یافتههای پژوهش نشان داد که تیپ شخصیتی  Dبه طور مستقیم بر شدت سوء هاضمه
عملکردی تاثیر دارد (میزان تاثیر .)0/41بعالوه تیپ شخصیتی  Dبا میانجیگری افسردگی
( )0/31و اضطراب ( )0/21بر شدت سوء هاضمه در سطح اطمینان  0/95تاثیر دارد .اما به
دلیل معنیدار نبودن ضریب مسیر بین متغیر استرس و سوء هاضمه عملکردی (T- >1/96
 ،)valueتاثیر غیرمستقیم متغیر تیپ شخصیتی  Dبر شدت سوء هاضمه عملکردی با
میانجیگری استرس تایید نشد.

نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش نشان دهنده اهمیت نقش عوامل روانشناختی تیپ شخصیتی ،D
اضطراب و افسردگی در سوء هاضمه عملکردی است.

کلیدواژهها
استرس ،اضطراب ،افسردگی ،تیپ شخصیتی  ،Dسوء هاضمه عملکردی

مقدمه
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هاضمه عملکردی

استرس ،اضطراب ،افسردگی & تیپ شخصیتی  Dو

شریفنژاد و همکاران

سوء هاضمه عملکردی

گوارش فوقانی است که نابهنجاری عضوی یا بیوشیمیایی

هر دو مکانیسم .فرضیه اختالل حرکتی ،این پیشنهاد را

آن را تبیین نمیکند  .این نشانهها شامل درد در قسمت

مطرح میسازد که اختالالت حرکتی دستگاه گوارش

فوقانی شکم ،احساس سیری زودرس بعد از شروع

فوقانی نظیر ،رفلکس معده -مری ،گاستروپارزی ،اختالالت

غذاخوردن ،احساس پری معده ،نفخ معده و تهوع هستند.

حرکتی روده کوچک یا دیس کنزی صفراوی سبب بروز

سوء هاضمه به دو نوع عمده  )1با زخم  )2بدون زخم

عالیم و شکایات سوء هاضمه میشوند و فرضیه گاستریت

تقسیم میشود ( .)1بیماری سوء هاضمه عملکردی با درد

ناشی

از

یا ناراحتی د ر قسمت فوقانی شکم تعریف میشود که به

هلیکوباکترپیلوری و «عدم تحمل غذایی» که بر اثرات

مدت  3ماه در طی  12ماه به صورت ممتد یا با فاصله

آلرژیک یا پاسخهای ترشحی وابسته به مواد غذایی خاصی

احساس میشود و این احساس ناراحتی یا درد در غیاب

تکیه میکند .باالخره فرضیه روانی ،بر اثرات اختالالت

شواهدی مبنی بر وجود بیماری جسمی توجیه کننده

روانی در بروز شکایات گوارشی تکیه میکند و افسردگی و

عالیم است ( .)2این بیماری به عنوان یک اختالل روان-

اضطراب یا اختالالت سایکوسوماتیک را منشاء اولیه

تنی مورد توجه قرار گرفته است (.)3

بیماری میدانند .اعتقاد به فشار روانی در سوء هاضمه تا

به طور کلی فیزیوپاتولوژی سوء هاضمه ،کامال شناخته

آنجا پیش رفته است که برخی از صاحب نظران ،سوء

شده نیست .اگرچه ناهنجاریهای حرکتی ،تغییر حس

هاضمه بدون زخم را سوء هاضمه عصبی نامیدهاند (.)2

احشایی و عوامل روانشناختی به ویژه استرس به عنوان

شواهدی نشان میدهد که بین عوامل روانشناختی و

علل احتمالی مطرح شده اند ،اما در یک نظریه جدید که

دریافتهای حسی ،عملکرد معده و نشانه های سوء

بیشتر مقبولیت یافته ،تعامل بین عوامل زیست شناختی،

هاضمه ارتباط وجود دارد .در این بیماری ،عملکرد محور

روانشناختی و اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است (.)3

هیپوتاالموس – هیپوفیز -آدرنال که پاسخ بدن به استرس

شیوع این بیماری در جوامع غربی  29-17درصد ،ژاپن

را تنظیم میکند ،مختل میشود .همچنین اختالل

 %20و در کشورهای در حال توسعه  15-30%تخمین زده

عملکردی اعصاب سمپاتیک در بیماران سوء هاضمه ،بر

شده است .شیوع سوء هاضمه عملکردی در شهر تهران

کنش معده -رودهای تاثیر میگذارند ( .)6اختالل سوء

 8/5%گزارش شده است ( .)4هرچند سیر این بیماری با

هاضمه از جمله اختالالت روان تنی است که آشفتگیهای

مرگ و میر همراه نیست ،اما بر کیفیت زندگی بیماران

روانی -اجتماعی در بیشتر مبتالیان به این اختالالت به

تاثیر میگذارد و از نظر اقتصادی نیز با هزینههای درمانی

خصوص در افرادی که برای درمان مراجعه میکنند ،وجود

زیادی در جامعه همراه است ،به طوری که هزینههای

دارد .شایعترین اختالالت دیده شده در این بیماران،

سالیانه سوء هاضمه عملکردی در ایاالت متحده بیش از 8

اختالالت اضطرابی ،اخطالالت خلقی (مثل افسردگی

بیلیون دالر تخمین زده شده است (.)5

اساسی) ،اختالالت سوماتوفرم مثل اختالل جسمانی کردن

فرضیههای متعددی برای توجیه بروز عالیم و نشانههای

و اختالل درد است ( .)6اختالالت شخصیت نیز در این

سوء هاضمه بدون زخم عنوان شده است :فرضیه افزایش

بیماران از جامعه معمول بیشتر است ،ویژگی شخصیتی

1

نوروزگرایی(عصبیت ،ناسازگاری و بی ثباتی هیجانی) در

Functional Dyspepsia

از

ویروس،

التهابات
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سوء هاضمه عملکردی ،1یک اختالل مزمن دستگاه

سطوح ترشح اسید معده یا افزایش حساسیت به اسید و یا

استرس ،اضطراب ،افسردگی & تیپ شخصیتی  Dو

شریفنژاد و همکاران

سوء هاضمه عملکردی

است و اضطراب و افسردگی از پیشبینی کنندههای ابتال

( ،)13اویسی و همکاران ( )14در پژوهشهای خود نشان

به این بیماری گزارش شده است (.)7

دادند اضطراب و افسردگی نقش مهمی در اتیولوژی سوء

یکی از متغیرهای مهم در سوءهاضمه عملکردی تیپ

هاضمه عملکردی دارد و بین استرس ،افسردگی و

شخصیتی  Dاست .این تیپ شخصیتی از طریق استرس،

اضطراب با سوء هاضمه عملکردی رابطه معنیداری وجود

اضطراب و افسردگی در سوء هاضمه نقش دارد .دنولت

دارد.

اولین بار تیپ شخصیتی  Dرا که مخففی برای شخصیت

هدف پژوهشگر در این پژوهش ،بررسی نقش میانجی

درمانده است معرفی کرد .به اعتقاد دنولت ،)8( 1بررسی

اضطراب ،افسردگی ،استرس در رابطه بین تیپ

روانشناختی زمینههای ایجاد کننده بیماری ،نیازمند

شخصیتی  Dبا سوء هاضمه عملکردی است.

بررسی ویژگیهای شخصیتی است که در طول زمان و

از آنجا که سوء هاضمه عملکردی بیماری شایعی است و

موقعیتها ثابت هستند.

بیشتر پژوهشهای انجام شده در این زمینه بر اساس

شخصیت تیپ  Dبا تعامل دو ویژگی شخصیتی ثابت و

مدل زیستی بوده (در مدلهای زیستی مکانیسمهای

کلی تعریف میشود که عبارت است از  :الف) عواطف

آسیب شناسی عملکرد بدن نقش مهمی در تبیین نشانه

و ب) بازداری اجتماعی .افرادی که تیپ

های سوءهاضمه بیماران دارند و در این دیدگاه ،تاخیر در

شخصیتی  Dدارند به تجربه هیجانات منفی از قبیل خلق

تخلیه معده ،اختالل در انطباق معده با غذا ،افزایش

افسرده ،اضطراب ،خشم و احساسات خصمانه همراه با

حساسیت به اتساع معده ،عفونت به هلیکوباکتر پیلوری و

بازداری این هیجانات هنگام اجتناب از تماسهای

تغییر حساسیت اثنی عشر به اسید و لیپیدها را عامل بروز

اجتماعی گرایش دارند و عوامل شخصیتی با تاثیر برسطح

نشانههای بیماری میداند) اما بر اساس مدل روانشناختی

فشار روانی ،اضطراب ،پرخاشگری و تعارضهای بین فردی

به این بیماری پرداخته نشده است .لذا با توجه به این

میتوانند در سبب شناسی اختالالت گوارشی عملکردی

واقعیت که بسیاری از اختالالت روانی خود را به صورت

نقش عمده داشته باشند ( .)9این تیپ شخصیتی ارتباط

جسمانی نشان میدهند ،لزوم شناخت عوامل روانشاختی

قوی و پایداری با افسردگی ،اضطراب و استرس ادراک

موثر بر بیماری سوء هاضمه عملکردی ضروری مینماید.

شده دارد به نوعی که پیشبینی کننده افسردگی و

تعیین عوامل روانشناختی در بیماران سوء هاضمه

اضطراب میباشند .افراد دارای تیپ شخصیتی  Dسطوح

عملکردی میتواند به برنامهریزان و دست اندرکاران

باالی تنش مزمن و استرس را گزارش میکنند (.)8

سالمت کمک کند تا در فراهم کردن حمایتها و

همچنان که در سایر پژوهشها میبینیم استرس،

مداخالت الزم در خصوص پیشگیری از ابتالی افراد

افسردگی و اضطراب رابطه معنیداری با سوء هاضمه

مستعد ،درمان چند بعدی و کاهش هزینههای درمانی

عملکردی دارند .اپیوپینگ 2و همکاران ( ، )10وان

گام بردارند.

منفی

1

Denollet
Xiaoping

2
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بیماران سوء هاضمه عملکردی از جمعیت بهنجار بیشتر

اودوهاو 3و همکاران ( ،)11لی 4و همکاران ( ،)12باقریان

استرس ،اضطراب ،افسردگی & تیپ شخصیتی  Dو

شریفنژاد و همکاران

سوء هاضمه عملکردی

در پژوهش حاضر از بین بیماران مبتال به سوء هاضمه

خروج  -1 :وجود بیماری جسمی جدی دیگر  -2وجود

عملکردی ( %56زن و  %44مرد) ،مراجعه کننده به پلی

اختالل عمده روانپزشکی در بیمار  -3عدم همکاری بیمار.

کلینیک تخصصی (کلینیک گوارش) بیمارستان  22بهمن

پژوهش حاضر از نوع همبستگی است  .پس از گردآوری

نیشابور طی 6ماهه اول سال  1396تعداد  224نفر که

دادهها و ورود آنها به رایانه ،تحلیل دادهها با استفاده از نرم

دارای مالکهای ورود به طرح بودند ،به روش نمونهگیری

افزار  SmartPLSانجام شد.

در دسترس انتخاب شدند( .در مورد حجم نمونه الزم برای

ابزار پژوهش

مدلهای ساختاری توافق کلی وجود ندارد اما به اعتقاد

پرسشنامه عالیم گوارشی ()GSRS

بسیاری از پژوهشگران حداقل حجم نمونه الزم  200نفر

پرسشنامه عالیم گوارشی یک ابزار سنجش بیمارستانی

میباشد .در مدلهای ساختاری حجم نمونه بر اساس

است که توسط رویکی )17( 2و بر اساس بررسی عالیم

متغیرهای پنهان تعیین میشود نه متغیرهای مشاهده

معده رودهای و تجربه بالینی ساخته شده و برای ارزیابی

پذیر .در اینجا  20نمونه برای هر عامل (متغیر پنهان) الزم

عالیم شایع اختالالت گوارشی بکار میرود .این پرسشنامه

است .متغیرهای پنهان همان عاملها یا ابعاد مدل هستند

دارای  15سوال است که هر سوال بر اساس مقیاس 7

و متغیرهای مشاهدهپذیر نیز همان سواالت پرسشنامه می

نقطهای لیکرت از عدم ناراحتی ( )0تا ناراحتی شدید ()6

باشند (.)15

نمرهگذاری میشود .پرسشنامه دارای  5زیر مقیاس

بر این اساس و با توجه به متغیرهای موجود ،نمونه مورد

سندرم سوء هاضمه ،سندرم یبوست ،سندرم اسهال ،دل

پژوهش شامل  224بیمار مبتال به سوء هاضمه عملکردی

درد و سندرم ریفالکس است .افزایش نمره در هر مقیاس

است) .تمامی بیماران پیش از پر کردن پرسشنامهها،

بیانگر شدت عالیم است .اعتبار  5زیر مقیاس  GSRSبر

رضایت خود را از فرایند پژوهش اعالم کردند .بیماران پس

حسب ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ،0/80 ،0/70

از مراجعه به پزشک فوق تخصص گوارش و تشخیص سوء

 0/61 ،0/83و  0/62برآورد گردیده است .به منظور

هاضمه ،پرسشنامههای مقیاس تیپ شخصیتی  Dفرم 14

بررسی اعتبار سازه یا ساختار عاملی ،از روش تحلیل مولفه

سوالی ،پرسشنامه ارزیابی بیمار از اختالل گوارش فوقانی-

های اصلی با چرخش از نوع واریماکس و برای بررسی

شاخص شدت نشانه  gsrsو مقیاس افسردگی ،اضطراب و

پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .اعتبار

استرس  DASSفرم  21سوالی را تکمیل نمودند .در

نمونه ایرانی برای کل مقیاس  GSRSو  5زیر مقیاس آن

خصوص سن افراد محدوده  45-20انتخاب گردید چرا که

به ترتیب  0/87 ،0/75 ،0/86 ،0/75و  0/61بوده است

شیوع سوء هاضمه در بزرگسالی است .هر چند در خصوص

(.)18

رابطه بین سن و سوء هاضمه اختالف نظر وجود دارد

مقیاس شخصیتی تیپ )DS-14( D

(.)16

این مقیاس توسط دنولت ( )19بطور اختصاصی برای

مالک ورود  -1 :تشخیص بالینی سوء هاضمه عملکردی بر

ارزیابی عواطف منفی ،بازداری اجتماعی (درون گرایی) و

1

اساس :الف) ارزیابی بالینی پزشک ب) فقدان هر گونه
پاتولوژی محرز  -2داشتن سواد و آگاهی کافی -3

Gastrointestional Symptom Rating Scale
Revicki

1
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مواد و روشها

موافقت آگاهانه  -4سن باالی  21و زیر  45سال  .مالک

استرس ،اضطراب ،افسردگی & تیپ شخصیتی  Dو

شریفنژاد و همکاران

سوء هاضمه عملکردی

دارای  14سوال است که در  5حالت درجهبندی شده

(.)23

لیکرت به صورت درست ،نسبتاً درست ،بینابینی ،نسبتاً

مقیاسهای افسردگی ،اضطراب ،استرس ()DASS

نادرست و نادرست میباشد و به ترتیب نمرات ،3 ،2 ،1 ،0

الویبوند ( )24یک شاخص واحد را برای ارزیابی نشانههای

و  4به آن اختصاص داده شده است .نمره  cut offتعیین

اصلی افسردگی و اضطراب تهیه نمودند که در آن روایی

شده باالی  10در هردو زیر مقیاس برای شناسایی افراد با

افتراقی بین این دو سازه به حداکثر میرسد .سپس بر

تیپ شخصیتی  Dبکار میرود .برای بررسی اعتبار سازه از

اساس یک فرایند ،موفق به شناسایی عامل سومی به نام

مقیاسهای اضطراب آشکار تیلور ( ،)TMASخرده مقیاس

استرس شدند .نتایج تحقیقات ایشان در نهایت به مقیاس

های برون گرایی و نوروتیسیسم فرم کوتاه پرسشنامه

های افسردگی ،اضطراب ،استرس ( )DASSمنجر شد که

شخصیتی آیزنگ ،مقیاس برون گرایی پرسشنامه

شامل  42ماده است DASS .شامل سه مقیاس مجزای

شخصیتی چندوجهی مینه سوتا ( )MMPIو مقیاس مالو-

افسردگی ،اضطراب و استرس است که هر مقیاس از 14

کرون استفاده شده است .مقیاس اضطراب آشکار تیلور و

ماده تشکیل شده است .مادهها بر مبنای یک مقیاس 4

نوروتیسیسم فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی آیزنگ در

درجهای و در دامنه بین صفر (هیچ گاه در مورد من صادق

سنجش عواطف منفی اعتبار داشتند و  8پرسش انتخاب

نیست) تا ( 3کامال در مورد من صادق است) رتبهبندی

شده عاطفه منفی ،همبستگی مثبتی با نمرات این مقیاس

میشود .دامنه نمرات برای هر مقیاس  24-0است .مقیاس

ها داشتند (.)20

افسردگی ،نا امیدی ،عزت نفس پایین و عاطفه مثبت

 8پرسش بازداری اجتماعی نیز همبستگی منفی با مقیاس

پایین ،را اندازه میگیرد .مقیاس اضطراب ،برانگیختگی

های برون گرایی  MMPI , EPQداشتند .دنولت در

خودمختار ،بیش انگیختگی فیزیولوژیکی و احساس ذهنی

پژوهشهای بعدی نشان داد که عواطف منفی و بازداری

ترس را اندازهگیری میکند و مقیاس استرس ،تنش،

اجتماعی همبستگی باالیی با مقیاسهای نوروتیسیسم و

سراسیمگی و عاطفه منفی را اندازه میگیرد.

برون گرایی پرسشنامه  5عامل بزگ شخصیتی در افراد

تحقیقات بعدی منجر به انتشار نسخه  21سوالی

سالم ( )21( )R=0/68-0/59و در بیماران قلبی (-0/65

 21با  7ماده برای هر مقیاس شد (. )25تحقیقات زیادی

 )22( )R=0/68دارد.

نشان میدهد که  DASSهم در نسخه 21سوالی و هم در

باقریان و همکاران آلفای کرونباخ این پرسشنامه را در

 42سوالی آن شاخص معتبر و روایی از افسردگی،

نمونه  176نفری برای خرده مقیاس  0/84 ،NAو برای

اضطراب و استرس در جمعیتهای بزرگسال بالینی و غیر

خرده آزمون  0/86 ،SIبدست آوردند .همچنین پایایی

بالینی است.

بازآزمایی این مقیاسها در یک نمونه ایرانی  71نفری از

مطالعات نشان دادهاند که مقیاسهای  DASSهم در

افراد سالم را به فاصله یک ماه برای خرده مقیاس ،NA

نسخه  42و هم در نسخه  21مادهای همسانی درونی عالی

DASS-

دارند و در مقیاس افسردگی بین  ،97-91اضطراب بین
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در نهایت ارزیابی تیپ شخصیتی  Dساخته شده است .

 0/86و برای خرده آزمون  0/77 ،SIگزارش نمودند

استرس ،اضطراب ،افسردگی & تیپ شخصیتی  Dو

شریفنژاد و همکاران

سوء هاضمه عملکردی

بین مقیاس دامنهای شامل :افسردگی ،اضطراب (-45

از نسخه فارسی  21 DASSسوالی استفاده شده است.

 ،)71اضطراب -استرس ( 73-65درصد) و افسردگی-

یافتهها

استرس ( 79 -57درصد) را در بر میگیرد.

در این پژوهش برای بررسی اطالعات جمعیت شناختی

در پژوهشی بر روی دانشجویان ،پرسشنامه افسردگی بگ

آزمودنیها ،جنسیت ،تاهل ،سطح تحصیالت ،سن و

( )BDIو اضطراب بک ( )BAIو  DASSاجرا شد.

اشتغال آنها مورد پرسش قرار گرفته است .در متغیر سن،

R=0/81

بیشترین فراوانی در گروه سنی  30-26سال ( )%33و سن

و مقیاس افسردگی  DASSبا  BAIبرابر  R=0/74و

آزمودنیها بین  46-21سال بود (شایان ذکر است شیوع

مقیاس استرس  DASSبا سیاهه استرس دانشآموزان،

سوء هاضمه در بزرگسالی است) .در متغیر تحصیالت نتایج

 0/76بود ( .)23همچنین در مطالعات متعددی روایی و

نشان داد دیپلم با  %44بیشترین فراوانی و دکتری با %2

پایایی  DASSبر روی جمعیت ایرانی بررسی شده است.

کمترین فراوانی را داشتند  %56 .از آزمودنیها زن%44 ،

در یک مطالعه مقدماتی ،ضرایب آلفا برای مقیاسهای

مرد %23 ،مجرد %74 ،متاهل و  %3مطلقه بودند .در

افسردگی و اضطراب به ترتیب  0/89و  0/83بدست آمد.

خصوص اشتغال  %50آزمودنیها دارای شغل آزاد%30 ،

همچنین ضرایب آزمون  -بازآزمون برای این مقیاسها به

خانهدار و  %20کارمند بودند.

ترتیب برابر 0/74و  0/70بدست آمد .روایی محتوا نیز که

برای آزمون فرضیههای تحقیق از مدلسازی معادالت

از سوی سه نفر روانشناس بالینی با استفاده از مقیاس 5

ساختاری با نرمافزار  SmartPLSاستفاده شده است .توجه

درجهای برآورد شد در مورد هر دو مقیاس مناسب بود

با این نکته ضروری است که این نرمافزار هیچ پیش فرضی

(.)25

درباره توزیع دادهها ندارد و برای ارزیابی برازش مدل

در مطالعه دیگری صاحبی و همکاران ( )26پایایی فرم

مفهومی تحقیق ،سه بخش برازش مدل اندازهگیری،

کوتاه مقیاس افسردگی  ،اضطراب  ،استرس ()DASS-21

برازش مدل ساختاری و برازش کلی بررسی میشود (.)24

را از طریق محاسبه همسانی درونی و روایی آن را با

ارزیابی برازش مدل ساختاری

استفاده از تحلیل عاملی و روایی مالک را با اجرای

به منظور ارزیابی مدل ساختاری پژوهش ،مقادیر

همزمان آزمونهای افسردگی بک ،اضطراب زونگ و

(واریانس تبیین شده)( f2 ،معیار اندازه تاثیر) و ( Q2معیار

استرس ادراک شده بررسی کردند .در کل ،ضرایب پایایی

قدرت پیش بینی مدل تحقیق) مربوط به متغیرها محاسبه

و روایی بدست آمده بسیار رضایتبخش و در سطح

شد (جداول  1و .)2

همبستگی مقیاس اضطراب  DASSبا  BAIبرابر

 P>0/01معنیدار بود .همبستگی مابین مقیاس
افسردگی  DASSبا  0/70 BDIو بین مقیاس اضطراب
با آزمون اضطراب زونگ 0/75 ،و بین مقیاس استرس با
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 92-81و استرس بین  95-88میباشد .همبستگیهای

آزمون استرس ادراک شده  0/49بودند .در پژوهش حاضر

استرس ،اضطراب ،افسردگی & تیپ شخصیتی  Dو

شریفنژاد و همکاران

سوء هاضمه عملکردی

جدول  -1مقادیر  R2و
متغیر

Q2

افسردگی

0/23

0/55

اضطراب

0/13

0/47

استرس

0/27

0/67

سوء هاضمه

0/06

0/58

تیپ شخصیتیD

0/27

0/92

جدول  -2مقادیر ( f2معیار اندازه تاثیر)
مسیر

f2

افسردگی و سوء هاضمه

0/85

اضطراب و سوء هاضمه

0/17

استرس و سوء هاضمه

0/29

تیپ شخصیتی  Dو سوء هاضمه

0/35

مقادیر جدول  1و  2نشان دهنده برازش قابل قبول برای

برازش مدل کلی (معیار ) GoF1

مدل ساختاری این پژوهش میباشد.

معیار  GoFبرای برازش مدل کلی پژوهش (مدل اندازه

( Q2<0/02 ، R2<0/33و  .) f2 <0/15هر چه مقدار

R2

گیری و مدل ساختاری) بکار میرود .مقدار  GoFبرای این

مربوط به سازههای یک مدل بیشتر باشد ،نشان از برازش

مدل برابر با  0/67محاسبه شد ( )GoF=0/67که تایید

بهتر مدل است .سه مقدار  0/67 ،0/33 ،0/19به عنوان

کننده برازش مناسب و قوی مدل کلی پژوهش است.

مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی معرفی شده

فرضیه پژوهش

است .مقدار  f2اندازه تاثیر یک متغیر بر متغیر دیگر است.

تیپ شخصیتی  Dبا میانجیگری اضطراب ،افسردگی و

مقادیر  0/35 ،0/15 ،0/02به ترتیب نشان از اندازه تاثیر

استرس بر سوء هاضمه عملکردی اثر دارد .برای آزمون این

کوچک ،متوسط و بزرگ یک سازه بر سازه دیگر است.

فرضیه به بررسی ضرایب استاندارد شده مسیرهای مربوط

معیار  Q2قدرت پیشبینی مدل را مشخص میکند .مدل

به فرضیه و ضرایب معنیداری آنها پرداخته شد .مقدار این

هایی که دارای برازش ساختاری قابل قبول هستند ،باید

ضرایب در جدول شماره  3درج گردیده است .نمودار 4

قابلیت پیشبینی شاخصهای مربوط به سازههای درون

مقادیر  T-valueو نمودار  5مقادیر ضرایب مسیر و ضرایب

زای مدل را داشته باشد .در مورد شدت قدرت پیشبینی

معنیداری آنها را در برونداد نرمافزار  SmartPLSنشان

مدل در مورد سازههای درون زا ،سه مقدار ،0/15 ،0/02

میدهد.

 0/35تعیین شده است (.)27
Goodness of Fit
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Q2

R2

استرس ،اضطراب ،افسردگی & تیپ شخصیتی  Dو

شریفنژاد و همکاران

سوء هاضمه عملکردی

جدول  -3ضرایب معنیداری و ضرایب مسیر
ردیف

مسیر

ضریب معنیداری

ضریب مسیر

1

تیپ شخصیتی  Dو سوء هاضمه

0/41

2/42

2

تیپ شخصیتی  Dو افسردگی

0/76

27/06

3

افسردگی و سوء هاضمه

-0/42

2/89

4

تیپ شخصیتی  Dو اضطراب

0/70

18/27

5

اضطراب و سوء هاضمه

0/30

2/40

6

تیپ شخصیتی  Dو استرس

0/80

7

استرس و سوء هاضمه

-0/05

32/97
0/56

جدول  3نشان میدهد که مقدار ضریب مسیر برای تمام

افسردگی برابر  0/31است که نشان میدهد  31%از اثرات

ردیفها به جز ردیف  7معنیدار بوده است

(T-<1/96

متغیر مستقل (تیپ شخصیتی )Dبر متغیر وابسته (سوء

 )valueکه حاکی از تاثیر مستقیم متغیر تیپ

شخصیتیD

هاضمه عملکردی) از طریق غیر مستقیم ،توسط متغیر

بر سوء هاضمه عملکردی و همچنین تاثیر غیرمستقیم

میانجی (افسردگی) تبیین میشود.

متغیر تیپ شخصیتی Dبر سوء هاضمه عملکردی با

همچنین تاثیر غیرمستقیم متغیر تیپ شخصیتی  Dبر

میانجیگری افسردگی و اضطراب در سطح اطمینان 0/95

سوء هاضمه عملکردی با میانجیگری اضطراب تایید شد.

است .بنابراین میتوان گفت که تیپ شخصیتی Dبر سوء

مقدار تاثیر غیرمستقیم متغیر تیپ شخصیتی  Dبر سوء

هاضمه عملکردی با میانجیگری افسردگی و اضطراب اثر

هاضمه عملکردی با میانجیگری اضطراب برابر  0/21است

دارد.

که نشان میدهد  %21از اثرات متغیر مستقل (تیپ

تاثیر غیرمستقیم متغیر تیپ شخصیتی  Dبر سوء هاضمه

شخصیتی  )Dبر متغیر وابسته (سوء هاضمه عملکردی) از

عملکردی با میانجیگری افسردگی تایید شد .مقدار تاثیر

طریق غیر مستقیم ،توسط متغیر میانجی (اضطراب)

مستقیم متغیر تیپ شخصیتی Dبر سوء هاضمه عملکردی

تبیین میشود.

برابر  0/41است که نشان میدهد متغیر مستقل (تیپ

اما به دلیل معنیدار نبودن ضریب مسیر بین متغیر

شخصیتی  )Dبه میزان  %41بر متغیر وابسته (شدت سوء

استرس و سوء هاضمه عملکردی ( ،)T-value >1/96تاثیر

هاضمه عملکردی) اثر دارد .مقدار تاثیر غیرمستقیم متغیر

غیرمستقیم متغیر تیپ شخصیتی Dبر سوء هاضمه

تیپ شخصیتی Dبر سوء هاضمه عملکردی با میانجیگری

نشد.

عملکردی

با

میانجیگری

 /16مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور ،دوره  ،5شماره  ،4پیاپی  ،17زمستان 96

استرس

تایید

Downloaded from journal.nums.ac.ir at 1:34 IRST on Tuesday October 16th 2018

()T-value

استرس ،اضطراب ،افسردگی & تیپ شخصیتی  Dو

شریفنژاد و همکاران

سوء هاضمه عملکردی

نمودار  -2مقادیر ضرایب مسیر
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نمودار  -1مقادیر T-value

استرس ،اضطراب ،افسردگی & تیپ شخصیتی  Dو

شریفنژاد و همکاران

سوء هاضمه عملکردی

فرضیه پژوهش  :تیپ شخصیتی Dشددت بیمداری سدوء

به منظور بررسی این فرضیه ،ضریب استاندارد شده مسیر

هاضمه عملکردی را پیشبینی میکند .

مربوط به فرضیه و ضریب معنیداری آن بررسی شد
(جدول .)4

مسیر
تیپ شخصیتی  Dو سوء هاضمه

ضریب مسیر

ضریب معنیداری
()T-value

0/41

2/42

مقادیر جدول باال نشان میدهد که مقدار ضریب مسیر

چیزی که تیپ شخصیتی  ،Dاضطراب و افسردگی را از

بین متغیر تیپ شخصیتی Dو سوء هاضمه معنیدار بوده

ا سترس متمایز کرده ویژگی پایداری ،شدت و طول مدت

است ( )T-value<1/96که حاکی از تاثیر مستقیم و معنی

آنها است .از آنجا که استرس وابسته به موقعیت است و

دار متغیر تیپ شخصیتی Dبر شدت سوء هاضمه

ممکن است علی رغم شدت ،طول مدت زیادی نداشته

عملکردی در سطح اطمینان  0/95است و میتوان گفت

باشد ،شاید به همین دلیل نتوانسته نقش میانجی در

که متغیر تیپ شخصیتی ،Dشدت بیماری سوء هاضمه

رابطه بین تیپ شخصیتی و سوء هاضمه داشته باشد اما

عملکردی را پیشبینی میکند .مقدار تاثیر مستقیم متغیر

اضطراب و افسردگی به طور عمیقتر و ماندگارتری بر فرد

تیپ شخصیتی Dبر سوء هاضمه عملکردی برابر 0/41

تاثیر میگذارند.

است که نشان میدهد متغیر مستقل (تیپ شخصیتی)D

از طرف دیگر افرادی که تیپ شخصیتی  Dدارند به

به میزان  %41بر متغیر وابسته (شدت سوء هاضمه

تجربه هیجانات منفی از قبیل خلق افسرده ،اضطراب،

عملکردی) اثر دارد.

خشم و احساسات خصمانه همراه با بازداری این هیجانات

بحث

گرایش دارند و عوامل شخصیتی با تاثیر برسطح فشار

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش میانجی استرس،

روانی ،اضطراب ،پرخاشگری و تعارضهای بین فردی می

اضطراب ،افسردگی در رابطه بین تیپ شخصیتی  Dو سوء

توانند در سبب شناسی اختالالت گوارشی عملکردی نقش

هاضمه عملکردی بود .یافتههای پژوهش نشان داد که

داشته باشند .تیپ شخصیتی Dارتباط قوی و پایداری با

تیپ شخصیتی  Dبه طور مستقیم بر شدت سوء هاضمه

افسردگی و اضطراب دارد به نوعی که پیشبینی کننده

عملکردی تاثیر دارد بعالوه تیپ شخصیتی Dبا میانجی

افسردگی و اضطراب است ( .)9نتایج پژوهش حاضر در

گری افسردگی و اضطراب بر شدت سوء هاضمه تاثیر دارد

خصوص متغییر افسردگی و اضطراب همسو با پژوهش پن

اما تاثیر تیپ شخصیتی  Dبا میانجیگری استرس بر

اییوپینگ و همکاران ( ،)10وان اودو هاو و همکاران (،)11

شدت سوء هاضمه عملکردی تایید نشد.

شامن جیانگ و همکاران( ،)9اویسی و همکاران (،)14

در خصوص معنیدار نشدن نقش میانجی استرس ،فرضیه

رنتو آزودو و همکاران(  ،) 9لی و همکاران ( )9است

های زیادی میتواند وجود داشته باشد .به نظر میرسد

.پژوهش آنها نشان داد عوامل روانشناختی ( اضطراب و
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جدول  -4ضریب معنیداری و ضریب مسیر

استرس ،اضطراب ،افسردگی & تیپ شخصیتی  Dو

شریفنژاد و همکاران

سوء هاضمه عملکردی

عملکردی ایفا میکند و داروهای ضد افسردگی در درمان

شناخت ناقص این بیماری و در نتیجه پیشگیری و درمان

این بیماران و در بهبود هر دو دسته عالیم جسمانی و

نا کارآمد میشود .آنچه ما امروز شاهد آن هستیم توجه

روانی موثر بوده است .پژوهشهای آنها نشان دهنده شیوع

پزشکان و دست اندرکاران مربوطه به  3فرضیه زیست

افسردگی و اضطراب در بیماران سوء هاضمه عملکردی

شناختی در خصوص سوء هاضمه ( - aفرضیه افزایش

است .آنها همچنین در پژوهشهای خود مشاهده کردند

سطوح ترشح اسید معده یا افزایش حساسیت به اسید - b

که نمرات اضطراب و افسردگی بیماران دارای مشکالت

فرضیه اختالالت حرکتی دستگاه گوارش فوقانی نظیر،

گوارشی به طور معنیداری باالتر از گروه بیماران بدون

رفلکس معده  -مری ،گاستروپارزی ،اختالالت حرکتی

مشکل گوارشی بود .نتایج پژوهش لی و همکاران ( )9نیز

روده کوچک یا دیس کنزی صفراوی - cفرضیه گاستریت

نشان داد  %23/5از بیماران سوء هاضمه عملکردی

ناشی

از

افسردگی و اضطراب دارند .پژوهشهایی نیز به اهمیت

هلیکوباکترپیلوری و «عدم تحمل غذایی» که بر اثرات

نقش رواندرمانی در این بیماران پرداختهاند که نشان می

آلرژیک یا پاسخ های ترشحی وابسته به مواد غذایی

دهد اضافه کردن رواندرمانی به درمان استاندارد پزشکی

خاصی تکیه میکند ( )2و عدم توجه یا کم اهمیت جلوه

این بیماران ،باعث بهبود معنیدار آماری آنها میشود و

دادن فرضیه عوامل روانشناختی است .در این فرضیه بر

میتواند اثرات طوالنی مدت داشته باشد ( )17و یا

اثرات اختالالت روانی در بروز شکایات گوارشی تکیه می

پژوهشهایی نشان دادند که رواندرمانی پویشی کوتاه

شود و افسردگی و اضطراب یا اختالالت سایکوسوماتیک را

مدت ،کلیه نشانههای سوء هاضمه کنشی ،شامل :سوزش

منشاء اولیه

این بیماری میدانند )2( .از مهمترین

سردل ،تهوع ،استفراغ ،پری معده بعد از غذا ،نفخ معده و

محدودیتهای این پژوهش با توجه به ساختار آن (مدل

درد فوقانی شکم را بهبود بخشید ( .)17همه این مطالعات

یابی) کم بودن تعداد نمونه بود چرا که نمونهها ابتدا باید

نشان دهنده اهمیت نقش عوامل روانشناختی (افسردگی و

توسط پزشک فوق تخصص گوارش تشخیص سوء هاضمه

اضطراب) در پیشگیری و درمان سوء هاضمه عملکردی

میگرفت( بعد از انجام آزمایش های تکمیلی) و در ادامه

است.

جهت سنجش شدت آن ،پرسشنامهها تکمیل میگردید.

نتیجهگیری

پیشنهاد میگردد جهت توسعه این پژوهش متغیرهای

نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده اهمیت نقش تیپ

روانشناختی فعلی (تیپ شخصیتی  ،Dاسترس ،اضطراب،

شخصیتی  Dو میانجیگری اضطراب ،افسردگی در سوء

افسردگی) با دیگر بیماریهای گوارشی مانند  IBSبررسی

هاضمه عملکردی است .همچنان که پیش از این گفته شد

گردد.

بین عوامل زیست شناختی و روانشناختی در سوء هاضمه

این پژوهش برگرفته از رساله اینجانب احمد شریف نژاد

عملکردی تعامل وجود دارد .توجه صرف به بعد زیست

در مقطع دکتری روانشناسی سالمت میباشد .

از

ویروس،

التهابات
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افسردگی ) نقش مهمی در اتیولوژی سوء هاضمه

شناختی و عدم توجه به عوامل روانشناختی موثر ،باعث

 وD  افسردگی & تیپ شخصیتی، اضطراب،استرس

شریفنژاد و همکاران

سوء هاضمه عملکردی
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