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  بيماران درد مزمنخودكشي در   ميزانبررسي

  

1اكرم برومند
2دكتر محمد علي اصغري مقدم، 

3دكتر محمد رضا شعيري، 
  

  

  

  پرسشها

  ي درد مزمن چيست؟ها ويژگي .1

 افكار خودكشي در بيماران درد مزمن به چه ميزان است؟ .2

  

1. What is pain characteristics? 
2. What is the rate of suicidal ideation in chronic pain? 

  

  چكيده

شويم و با شـيوع رو بـه افـزايش خـود             ميترين فشار رواني است كه با آن مواجه           درد شايع  :مقدمه
مطالعـه حاضـر بـه      . پيامدهاي رواني اجتماعي مخربي مانند خطر بروز افكار خودكشي را به دنبال دارد            

 گروهـي از بيمـاران درد مـزمن    ي درد و خطر بروز افكار خودكـشي در       ها  منظور بررسي برخي ويژگي   
،  شـهر تهـران   درد درچند درمانگاه خـصوصي و دولتـي  بدين منظور از مراجعين به      . انجام گرفته است  

افكـار  ي  هـا   مقيـاس گيـري در دسـترس انتخـاب شـدند و             بيمار مبتال به درد مزمن با شيوه نمونه        264
ي به دست آمده با استفاده از       ها  دادهسپس  . بندي درد مزمن را كامل كردند       و پرسشنامه درجه   خودكشي

spss     كه ميـزان شـيوع      نتايج به دست آمده نشان داد     . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت      و آمار توصيفي 
وجود درد  (و درد مزمن عود كننده      )  ماه گذشته بدون دوزه بهبودي     6وجود درد در    (درد مزمن مستمر    

ـ ) عود مجـدد   ماه گذشته با دست كم يك دوره بهبودي و           6در    و  20ه ترتيـب برابـر بـوده اسـت بـا            ب
ــاالتر از متوســطي   . درصــد80 ــاران شــدت درد ب ــه بيم ــانگر آن اســت ك ــه بي ــايج مطالع ــين نت   همچن

)M= 6/5, SD= 2/14 (ميانگين خودكشي . اند  سال تجربه كرده5تقريبا به مدت را)M=54/2, SD=11 (

 بيماران در معرض خطر متوسط       درصد اين  36  و  بدون درد است    برابر جمعيت  2در اين بيماران تقريبا     
بر اساس نتايج مطالعه حاضر عالوه بر تجربه        .  درصد در معرض خطر باالي خودكشي قرار دارند        27و  

شدت درد باالتر از متوسط، استمرار طوالني مدت درد و مصرف طوالني مدت دارو، خطر بروز افكـار                  

                                           
  boroumand.a1386@gmail.com، كارشناس ارشد روان شناسي -1

  دانشيار دانشگاه شاهد -2

  استاديار دانشگاه شاهد -3
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ي درمـاني   هـا   ي بـاليني و تـدارك مداخلـه       هـا   نجام ارزيابي خودكشي در اين بيماران قابل تامل بوده و ا        
  .مربوط ضروري است

  

  درد مزمن، افكار خودكشي: ي كليديها واژه

  

Abstract: 
Regarding high prevalence of chronic pain in the community and its destructive 

consequence on patients such as incidence of suicide, The purpose of this study 
was to evaluate some characteristics of pain and danger of suicidal ideation in 
chronic pain patients. In this study 264 chronic pain patients choosed by 
convenience sampling and completed suicidal ideation and Graded classification of 
chronic pain(GPQ) questionnaires. The collected data were analysed using spss and 
descriptive statistice. The result indicated that patients experience sever pain 
(M= 6/5, SD=2/14) for long term (almost 5 years) and Mean of suicidal ideation in 
this patients was 2 time more frequent compared with those without. Regarding to 
this results we need to interventions that both manage pain and also 
evaluatesuicidal danger of  ideation. 

Key word: Chronic pain, Suicidal Ideation  
  

  مقدمه

 يكي از علل     و آيد مي نشانه بيماري يا آسيب به شمار        ترين  مولياي است كه مع    احساس درد تجربه  
اي در فنالند نشان داده است درد علـت          مطالعه. استعمده مراجعه بيماران به پزشكان و مراكز درماني         

 مالقـات بـه     2،   مالقات با پزشـك    5از هر ( درصد مراجعات بيماران به پزشك است        40اصلي  بيش از     
مـانتي سـلكا و     . ( درصـد اسـت    5در حالي كـه نـرخ بهبـود سـاالنه فقـط              )گيرد ميعلت درد صورت    

 ميزان شـيوع درد مـزمن در   دهد مي  نشان نيز مطالعات همه گيرشناسي در نروژ نتايج). 2001همكاران،  
بـا شـيوع گـسترده درد مـزمن،         ). 2001بليت و همكـاران،     (گيرد   مي درصد قرار    24 تا   10اي بين    دامنه

واني و اجتماعي آن مشكالتي را به وجود آورده است كه از سطح فردي فراتر رفته                پيامدهاي زيستي، ر  
نتايج مطالعات انجام شده در كشورهاي صنعتي ). 1996ترك، (و به مشكلي اجتماعي مبدل گشته است     

دهد كه درد مزمن يكي از عوامل عمده بروز ناتواني و از كار افتادگي افراد جامعـه بـه شـمار                      مينشان  
 درصد كل روزهاي غيبت شاغالن به دليل درد بوده است و ايـن درد               5/12در جامعه انگلستان    . يدآ مي

به طور كلـي در     .  ميليون روز از كار غيبت كند      6/52به تنهايي باعث شده است تا نيروي كار انگلستان          
آورد بـر ). 2005تـرك و همكـاران،      (باشـند    مـي  درصد تمام غيبت از كار       25جوامع صنعتي درد علت     

ي بهداشتي و درماني درد مزمن بـه  ها حاكي از آن است كه هزينه    )1995(انجمن بين المللي مطالعه درد      
 .ي شريان قلبي، سرطان و ايـدز بيـشتر اسـت          ها  ي صرف شده براي بيماري    ها  تنهايي از مجموعه هزينه   

 به دست آمده از يك      نتايج .هاي انجام گرفته در ايران نيز حاكي از شايع بودن پديده درد است             پژوهش



اران درد مزمن بررسي ميزان خودكشي در بيم     35  

 درصـد افـراد مـورد       72دهـد    مينشان  ) 1381اصغري مقدم و همكاران،     ( يابي درد مزمن     مطالعه زمينه 
 مـاه   22انـد و ميـانگين مـدت اسـتمرار آن را             مطالعه دست كم يك بار در طول عمر خـود درد داشـته            

ته دردي را تجربه كرده بودند       ماه گذش  6 درصد افرادي كه در طول       68در اين مطالعه    . اند  كردهگزارش  
ميانگين مدت مصرف دارو در ايـن گـروه         . اند  كرده ميدر زمان مطالعه براي رهايي از درد دارو مصرف          

  .  روز گزارش شده است55/11 ماه و ميانگين روزهاي غيبت از كار به دليل درد، 22

 نيز به دنبـال دارد و كيفيـت         ي گسترده جسمي، رواني و اجتماعي را      ها  پيامدود،  درد با شيوع باال خ    
يكي از نتـايج زيـان بخـش درد مـزمن افـزايش قابـل مالحظـه                 . ندك  ميزندگي بيمار را به شدت متاثر       

مطالعات مختلف شيوع باال خودكـشي را در بيمـاران درد مـزمن نـشان داده                 و   احتمال خودكشي است  
اس آمار مركـز درد آمريكـا، سـاالنه    بر اس). a 2004؛ اسميت و همكاران،   2006ادوارد و همكاران،   (ستا

  كننـد   سـال قـرار دارنـد، خودكـشي مـي          35 -64 مرد مبتال به درد مزمن كـه در دامنـه سـني              29 زن و    16

 بر اساس چنين مطالعاتي كه شيوع خودكـشي را در بيمـاران درد مـزمن بررسـي                  ).2006تنگ و كرن،    (
 برابـر بيـشتر     3ر مقايسه با جمعيت عـادي       ، طرح ريزي براي خودكشي در بيماران درد مزمن د         اند  كرده

 خودكشي را در بيمـاران درد مـزمن         و برخي مطالعات احتمال وجود افكار     ) 1998ماگني و همكاران،    (

به عالوه يك مطالعه بـر روي بيمـاران كمـردرد           . )2009ادواردز،   (اند  كرده درصد گزارش    30تا حدود   
  ). 1995پنتين،(به گروه غيرباليني گزارش كرده است  برابري خودكشي را در اين گروه نسبت 9افزايش 

با توجه به شيوع گـسترده درد مـزمن، آثـار و پيامـدهاي مخـرب آن بـه ويـژه خطـر بـروز افكـار                
 از  اي  نمونـه ي مربـوط بـه درد و خودكـشي در           هـا   خودكشي،اين مطالعه با هدف اصلي بررسي ويژگي      

  .  بيماران درد مزمن انجام شده است

  

  روش

 كـه    شـده اسـت     بيمار درد مزمن تـشكيل     264 نمونه مورد مطالعه از      :گيري  و شيوه نمونه   ها  يآزمودن
. اند كردهبراي برسي و درمان درد خود به چند كلينيك و خصوصي و دولتي درد در شهر تهران مراجعه        

نمونه گيري با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انجام شد و شـرگت كننـدگان پـس از احـراز                      
 داشـتن مـدرك تحـصيلي    -3 سال و باالتر، 18 سن -2 داشتن درد مزمن   -1(ي شمول مطالعه    ها  مالك

  .كردند ميي مطالعه را تكميل ها مقياس) حداقل سوم راهنمايي

  

  ابزارهاي سنجش

1مقياس افكار خودكشي  
در اين پژوهش جهت سنجش ميزان افكـار خودكـشي از مقيـاس افكـار               : 

                                           
1. Suicidal Ideation Scale 
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 سؤال است كه پـنج      38اين مقياس شامل    . استفاده شده است  ) 1384(ان   همكار فر و    خودكشي محمدي 

خرده مقياس احساس گناه و خود تخريبي، نااميدي و احساس حقارت، انزواطلبي و فقدان رابطه، ركود 
   نفـري  457يـاس مـذكور در يـك نمونـه          اعتبـار و پايـايي مق     . گيـرد   ايستايي و افـسردگي را در برمـي       

  .مورد وارسي قرار گرفته استهاي تهران  ز دانشجويان دانشگاه ا) پسر165 دختر و 257(

، گاهي اوقات )1(اي به صورت هرگز   درجه3گذاري اين مقياس بر اساس يك مقياس ليكرت          نمره
 .شـود   گـذاري مـي      به صورت بـرعكس نمـره      33 و 31هاي    گيرد و سؤال    انجام مي ) 3(و اكثراوقات   ) 2(

كند و نمره باالتر بيانگر وجود افكـار خودكـشي           مي تغيير   114 تا   38ن  هاي اين مقياس بي     بنابراين، نمره 
 تا  45ي  ها  ، نمره )10 و انحراف استاندارد   50با ميانگين   (بر اساس نقاط برش تعيين شده       . شديدتر است 

 55 -65ي  هـا   عرف خطر خودكشي متوسط، نمره    م 45 -55ي  ها  عرف خطر خودكشي پايين، نمره    م 38

 75ي بيـشتر از     هـا   عرف خطر خودكشي خيلي باال ونمره     م 65ـ75ي  ها  ، نمره عرف خطر خودكشي باال   م

). 1384فـر و همكـاران،        محمـدي (معرف وضعيت بحراني در رابطه با احتمال خطر خودكـشي اسـت             

ي احساس گناه و خودتخريب گري، نااميدي و    ها  ضرايب آلفاي كرونباخ براي كل مقياس و زير مقياس        
 84،  0 /93و فقدان رابطه، ركود و ايستايي و افسردگي به ترتيب برابـر بـا               احساس حقارت، انزواطلبي    

 محاسبه شده است كه نشانگر همساني دروني خـوب مقيـاس اسـت              72/0 و   73/0،  0 /80،  0 /84،  0/
 پرسـشنامه  همزمـان ي  اجرا قيطر ازي  خودكش افكار اسيمق همزمان اعتبار). 1994نانالي و برنشتاين،    (

ـ  كـه  داد نـشان  رسونيپي  همبستگ بيضر جينتا. شد محاسبهي  اصل نمونه كلي  رو بك  كـل  نمـره  نيب

  معنـادار  مثبـت ي  همبـستگ  گـرا ي  خودكـش  افكـار  كـل  نمـره  بـا  بـك  ميناكـا  پرسشنامه در ها  يآزمودن

)01/0 ≤ P، 21/ 0 = r (دارد وجود.  

1پرسشنامه درجه بندي درد مزمن    
ي هـا   رد ويژگي  سئوالي نه تنها اطالعاتي در مو      42اين پرسشنامه   : 

آيـد، بلكـه نتـايج حاصـل از آن           مـي افراد شركت كننده در مطالعه فـراهم        ) دموگرافيك(مردم شناختي   
اين پرسشنامه  . آورد ميو تاثير درد بر زندگي روزمره را فراهم          )دوره درد (يي را در مورد سير      ها  دانسته

اصـغري مقـدم و     ( گرفتـه شـده اسـت        اي با بيماران درد مزمن ايراني بكار       تاكنون در مطالعات گسترده   
ي ايـن   هـا   در اين پـژوهش از برخـي از سـئوال         . و كارآمدي آن نشان داده شده است      ) 1387جوالئيها،  

   .شود ميپرسشنامه براي تشخيص درد مزمن و نيز كسب اطالعات مردم شناختي، استفاده 

  

  نتايج

  غيرهاي مربوط به متغير دردي توصيفي متها يافته

. كنندگان در پژوهش را خالصه كرده است       ي شركت لي اجتماعي، جمعيتي و شغ    ها  ويژگي 1جدول

                                           
1. Graded classification of chronic pain(GPQ) 
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 43افراد مورد مطالـه     ين سن   گميان. دهند ميشركت كنندگان در پژهش را، زنان تشكيل        ) 3/77(اكثريت  

 سـال قـرار دارنـد،       45 -70 ياز افراد مورد مطالعه در گروه سـن       %) 48( نفر 127حالي كه   در. سال است 

از . متاهل هستند %) 76(اكثر افراد مورد مطالعه     .  ساله قرار دارند   25 -44در گروه سني    %) 43( نفر   117
داراي )  نفـر  104( درصد   48داراي مدرك تحصيلي سيكل،     )  نفر 63( درصد 24لحاظ وضعيت تحصيلي  

  . تحصيلي باالتر از ديپلم هستندداراي مدرك)  نفر28( درصد 28ديپلم و 
  

  )=264n (كنندگان ي، جمعيتي و شغلي شركتي اجتماعها ويژگي: 1جدول

  

  متغير سطح تحصيالت  سنيهاي گروه وضعيت تاهل جنس

  

 شاخص
 مجرد متاهل مرد زن

/ مطلقه

 بيوه

24-

18 

44-

25 

70-

45 
 ديپلم ديپلمزير

باالتر 
 ديپلماز

 77 104 63 127 117 20 12 51 201 60 204 فراواني

 28 48 24 1/48 3/44 6/7 6/4 3/19 1/76 7/22 3/77 درصد

  

 بيمار مورد 264از مجموع . دهد مي ماه گذشته 6 اطالعاتي در مورد چگونگي بروز درد در     2جدول
%) 80( نفر   210اند و    وجود حداقل يك دوره بهبودي كامل درد را گزارش كرده         %) 20( نفر   54مطالعه،  

بنـابراين ميـزان    . مه داشـته اسـت     ماه گذشته به طور مستمر ادا      6 در طول    ها  اند كه درد آن    گزارش كرده 
  .است%80مر در جمعيت مورد مطالعه شيوع درد مزمن مست

  

  فراواني رخداد درد، چگونگي رخداد يا استمرار آن: 2جدول

  

  درصد  فراواني  شاخص                                                                متغير

  ) وجود حداقل يك دروره بهبودي با ماه گذشته6استمرار درد در  ( عودكنندهدرد مزمن

  ) ماه گذشته بدون وجود حداقل يك دوره بهبودي كامل6استمرار درد در (درد مزمن مستمر

54  

210  

20  

80  

  

اطالعات مربوط به طول مدت درد، شدت درد درطول هفته گذشته، مدت مـصرف دارو               : 3جدول
  ي معمولي به علت دردها به علت درد و تعداد روزهاي توقف كار و فعاليت

  

  شاخص

 متغير
 انحرف استاندارد ميانگين

 49/84 57 /5 )برحسب ماه(سابقه وجود درد 

 14/2 5/6 )10صفر تا (شدت درد در طول هفته گذشته 

 5/86 43 /5 )برحسب ماه(طول مدت مصرف دارو 

 74/32 17/15 ) ماه گذشته6طّي (توقف كار و فعاليت معمول به علت درد 
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   سـال 5 بيماران مورد مطالعه به طور متوسط تقريبا بـه مـدت           3براساس اطالعات مندرج در جدول    

)7 = SD (     اين افراد متوسط شدت در خود را        . اند با درد دست به گريبان بوده)      در يك مقياس صفر تـا
10 (5/ 6) 14/2 = SD ( بخش قابل توجهي از افراد مورد مطالعه        . اند گزارش كرده)متوسط  بطور%) 63 

دهـد كـه    مـي اطالعات جدول مذكور نـشان  . اند  سال براي رهايي از درد، دارو مصرف كرده    5به مدت   
ي هـا   اند كارها و فعاليت     روز نتوانسته  15 ماه گذشته، به طور متوسط به مدت         6افراد مورد مطالعه، طّي     

  . انجام دهندها ايجاد كرده است، يي كه درد براي آنها روزمره خود را به دليل محدوديت
  

  فراواني و درصد محل شكايت درد: 4جدول

  

  درصد  فراواني  شاخص                         موضع درد

 2 5 سر

 11 29 گردن

 12 31 شانه

 34 93 كمر

  6  11  شكم/ لگن

  35  95  دست و پا

  

 از درد   % )36(شود بخش قابل توجهي از افراد مورد مطالعه          مي مشاهده   4همان طور كه در جدول      
وجـود  %) 35(كمر درد نيز در بخش چشم گيري از افـراد مـورد مطالعـه               . اند دست و پا شكايت داشته    

  اند داشته است و تنها يك درصد از افراد مورد مطالعه از درد در ناحيه شكم شكايت داشته

  

  ي توصيفي مربوط به متغير خودكشيها يافته

   به جنسيتها ودكشي در تفكيك آزمودني خمتغير مربوط به  توصيفيهاي شاخص: 5جدول

 

  شاخص

  متغير

  ميانگين

  انحراف

  معيار

كمينه مشاهده 
  شده

بيشينه مشاهده 
  شده

  كمينه

  ممكن

  بيشينه

  ممكن

  نما  ميانه

  43  52  114  38 50 38 19/10  56/54 زن

 خودكشي  44  50  114  38  88  38  05/10  68/52  مرد

  44  51  114  38  93  38  1/11  2/54  كل

  

 به طور كلي و در زنان و مردان         ها   خودكشي در آزمودني   ي توصيفي متغير  ها   ويژگي  بيانگر 5جدول
دهد ميـانگين متغيـر خودكـشي در     مي نگاهي به نتايج به دست آمده نشان       .باشد مي به صورت جداگانه  

  .زنان و مردان تفاوت چنداني ندارد
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  گانه افكار خودكشي ي پنجها فراواني و درصد گروه: 6جدول

  

  شاخص

  گروه

  درصد  فراواني

 3/27  72  خطر خودكشي پايين

  7/36  97  خطر خودكشي متوسط

  3/19  51  خطر خودكشي باال

  6/10  28  خطر خودكشي بسيار باال

  1/6  16 ناحيه بحراني

  

در معرض خطر خودكـشي     ) 7/36( اكثريت شركت كنندگان     6اساس اطالعات مندرج در جدول      بر
  .در ناحيه بحراني خطر خودكشي قرار دارند) 1/6 (ها صد آن در1/6متوسط قرار دارند 

  

   گانه خودكشي5 هاي  جنسيتي با گروههاي بررسي رابطه گروه :7لجدو

  

   خودكشيهاي گروه

   جنسيتيهاي گروه

1  2  3  4  5  

  ارزش

  خي دو

  درجه

  آزادي

سطح 
  معناداري

  2  4  13  24  17  مرد

  14  24  38  73  55  زن

56/2 4  63/0  

        16  28  51  97  72  كل

  

 خطر خودكشي باال،    -3خطر خودكشي متوسط،     -2 خطر خودكشي پايين،     -1 : خودكشي هاي  گروه

   . خطر خودكشي بحراني-5خطر خودكشي خيلي باال،  -4

ي پنجگانـه خودكـشي بـا دو گـروه          هـا   با استفاده از روش آزمون آماري مجذور خي، رابطه گـروه          
مـشخص   7 همان طور كه نتايج مندرج در جدول شـماره        . ار گرفت جنسيتي زن و مرد مورد بررسي قر      

  .روه جنسيتي نداردگ   گانه خودكشي رابطه اي با5 هاي گروهاست نتايج آزمون آماري نشان داد كه 

  

  گيري نتيجه

بر اساس  . دهد ميمدت ابتال و شيوه استمرار درد در بيماران مورد مطالعه ما را به تفكر جدي سوق                 
به عالوه درد   . اند  سال با درد دست به گريبان بوده       5ه دست آمده اين بيماران تقريبا به مدت         ي ب ها  يافته

با توجـه بـه شـيوع    .  روز متوقف شود15 به طور متوسط به مدت       ها  شود كار و فعاليت    ميمزمن باعث   
ـ    ) 1383اصغري،  ( ميليون نفري ايران     46 درصدي درد مزمن در جمعيت بالغ        15 ه درد  و متوسط ابتال ب
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اين يافته بـا    .  روشن تر خواهد شد    ها   سال، تاثيرات سوء اقتصادي و اجتماعي توقف فعاليت        5به مدت   
تحقيق داخلي انجـام شـده نيـز ميـانگين          . ي مطالعات كشورهاي غربي و داخلي هماهنگي دارد       ها  يافته

نيـز  ) 1995 ( روز غيبت كاري را گزارش كرده است و بر اساس گزارش انجمن بين المللـي درد                5/11
درد مزمن بزرگترين عامل از دست رفتن روزهاي كاري اسـت و بـيش از هـر بيمـاري ديگـري بـراي                       

. اند  كرده سال براي رهايي از درد دارو مصرف         5بيماران اين مطالعه به طور متوسط       . اجتماع هزينه دارد  

كنـد،   مـي مسئله را وخيم تر مصرف طوالني مدت دارو عالوه بر اينكه اثرات جانبي را به دنبال دارد كه        
بر اساس بسياري از مطالعات انجام شده معموال اقدامات درماني براي رهايي از درد به نتيجـه مطلـوبي         

، ..)اجتماعي، شـغلي و     (ي گوناگون   ها  كاهش توانايي فرد براي ارائه عملكرد طبيعي در زمبنه        . رسد مين
ي از درد، بروز افكار خودكشي در ايـن بيمـاران            و رهاي  ي پزشكي ها  ي پي در پي درمان    ها  عدم موفقيت 

اسـت كـه دو برابـر       ) =11SD (54/ 2ميانگين افكار خودكشي در نمونه مورد مطالعـه         . را به دنبال دارد   
ــده در جمعيـــت  ــانگين گـــزارش شـ ــا ميـ ــدانيان)M=17/22, SD=13/09(ي دانـــشجويان هـ   ، زنـ

)M= 26/44, SD= 8/21 ( و معتادان)M= 28/74, SD= 9/51 (با تقسيم كردن شركت كنندگان . باشد مي
 درصد بيمارن در معرض خطـر بـروز افكـار    7/36شود كه    ميي پنجگانه خودكشي مشاهده     ها  در گروه 

لذا از نظر باليني توصيه .  درصد در معرض خطر خودكشي باال قرار دارند20خودكشي متوسط و تقريبا 
ني درد، حتما از نظر ميزان خطر بروز افكار خودكـشي  شود كليه ييماران مراجعه كننده به مراكز درما      مي

  . فراهم شودها ي ضروري مناسب تري براي آنها مورد بررسي قرار گيرند و در صورت لزوم مداخله
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