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چکیده

مزمن است. جامعه پژوهش حاضر هدف  مطالعه حاضر تعیین ارتباط  شدت درد مزمن و شدت ناتوانی روزمره ، اجتماعی و حرفه اي در کیفیت زندگی  دانشجویان مبتال به   درد

انشگاه هاي  شاهد ،و تهران انتخاب شدند. افراد نمونه  دو ابزار کیفیت نفر از دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی د108دانشجویان دانشگاه هاي تهران که از این میان تعداد 

ماه  انتخاب شدند 6ساله)با سابقه درد مزمن بیش از 40-23دانشجو داراي درد مزمن( 108)را کامل کردند .در مجموع 1379زندگی  و پرسش نامه درد مزمن اصغري مقدم (

تا 0٫77، ضرایب آلفاي کرونباخ خرده مقیاس هاي ابزار بین پژوهشبر اساس یافته هاي این د مزمن اصغري مقدم را کامل کردند ) و درEuroQoLو پرسش نامه کیفیت زندگی (

شیوه تجزیه و متغیر بود؛ لذا تمام خرده مقیاس هاي این ابزار داراي اعتبار مطلوبی است.0٫40تا 0٫25و میانگین ضرایب همبستگی بین ماده اي هر خرده مقیاس بین 0٫92

و - /.23ندگی  به ترتیب برابر تحلیل داده ها همبستگی پیرسون است.یافته ها نشان می دهد رابطه بین شدت درد مزمن تجربه شونده و شدت ناتوانی  ادراك شده  با کیفیت ز

/.  معنادار بوده است. نگاهی به نتایج به دست 25و -/.24،-/.20تیب برابر  معنادار می باشد. همچنین  رابطه بین  شدت ناتوانی  روزمره ،اجتماعی و حرفه اي  به تر- /.25

مزمن باعث  احساس آمده نشان می دهد شدت درد مزمن  و شدت ناتوانی ادراك شده  در دانشجویان داراي در د مزمن  بر کیفیت زندگی  موثر است چرا که شدت درد

وانی  هاي متعدد و سپس تجربه  کیفیت زندگی  پایین می شود.خودکارامدي  محدود و به تبع آن احساس  نات

: درد مزمن؛کیفیت زندگی؛دانشجویانکلید  واژه ها

، کشور به عهده دارنده که در اداره آیندمهمیش امروز دانشجویان به دلیل نق

ه در این است کش این نقت همی. اندیآیمیکی از قشرهاي مهم جامعه به حساب 

و هنري نی، فتنها بخش اصلی متخصصان زمینه هاي گوناگون علمینهانیدانشجو

مدیران اصلی در اداره آینده ه همچنین این گروه لک، بدهندیمهر کشوري را تشکیل 

باشندیمجامعه در هدایت به سمت کمال و اهداف کشور ر کشور و رهبر سایر اقشا

بر منابع مقابله فردي و منفی کهریتأثبا ن ي گوناگوهااسترس).1383مرزآبادي،(

و در دراز مدت اثرات ت باعث کاهش مقاومکندیماجتماعی شخص اعمال 

شخص شده است که . مگذارندیمبر بهداشت جسمی و روانی دانشجو ناخوشایندي

ختالل در عملکرد و قدرت ، اي جسمی و روانیهايماریز بمنجر به بروها استرس

؛ 2005گامون،د (یفیت زندگی دانشجویان گردسازگاري و در نهایت پایین آمدن ک

به درمان و فراتر از دوره اي که براي دردي است مقاوم). درد مزمن 2000ویان،ر

ماهه مالك 6مقاصد پژوهشی دوره طول کشیده است. برايرودیبهبودي انتظار م

کیفیت زندگی، سطح سازگاري مزمن بودن درد است. تغییرات ناشی از درد مزمن بر

از قبیل یشناختاختالالت روانمیزان عملکرد فرد تأثیر گذاشته و به دامنه اي ازو

مزمن بر مبناي پاتولوژي . دردشودیاضطراب، افسردگی و ناتوانی عمومی منتج م

آسیب آشکار به هرگونهزیربنایی به طور کامل قابل توجیه نیست و علیرغم فقدان

فرد دردمند را وضعیتی تحلیل برنده است که. این نوع درد شودیبافت هم تجربه م

مواجه نه تنها با فشار روانی و عاطفی شدید، بلکه با مشکالت مستمر دیگري

را تحت تأثیر ويکه ابعاد زیستی، اجتماعی، اقتصادي، روانی و خانوادگیدینمایم

زندگی کردن با درد مزمن مستلزم تحمل فشار )1385جوالییها،(دهدیقرار م

انسان یشناختعاطفی، هیجانی و روانيهايفی قابل توجهی است و توانمندعاط

درد مزمن به وجود آمدن . یکی از نتایج مواجهه بادهدیدردمند را کاهش م

اثرات هیجانی مثل اضطراب و پایین آمدن خلق است که به دلیليهاواکنش

. همچنین اینندیآیدرازمدت واماندگی و کاهش سائق هاي روان شناختی به وجود م

و رفتاري را بر روي حس درد اولیه و تجربه یشناختشرایط الیه اي از مشکالت روان

درد مزمن رفتار پیچیده اي )1384خضري مقدم و همکاران،(آورندیبه وجود مدرد

. به همین ترتیب هنگامی شودینماست که منحصر به برخی علل ساختاري خاص

مشکل آفرین یشناختروانر درمان شود، بسیاري از عالئمکه درد مزمن به طور مؤث

روانی، اجتماعی نقش . به موازات مزمن تر شدن درد، متغیرهايروندیهم از بین م

برخی از مبتالیان به .کندیرا در ابقاء رفتار درد و ناراحتی ناشی از آن ایفا ميترمهم

متعددي دارند و ت سازگاريدرد مزمن عملکرد مناسبی دارند. ولی برخی هم مشکال

ناامیدي، دامنه گسترده اي از اختالالت مثل اختالل در خواب، افسردگی، اضطراب،

و دهندیدرماندگی، تمایالت خودکشی و اختالل در روابط بین فردي از خود نشان م

فرساینده اي بر کیفیت ریتأثدرد مزمن ؛ و کنندیانواع گوناگونی از داروها را مصرف م

از این رو هدف مطالعه حاضر ).1381. (گچل و همکاران،گذاردیمدگی افراد زن

همیت دارد از این ه) اما6بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتال به در د مزمن (بیش از 

تحقیق حاضر بررسی کیفیت زندگی این بیماران با توجه به نقش شدت درد رو مسئله

.باشدیمو ناتوانی روزمره و حرفه اي 

شرو

شرکت کنندگان و طرح پژوهش

که داراي درد مزمن ن ي دانشجویان دانشگاه هاي تهراهیکلشامل جامعه آماري

108نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و از این میان 200ن که از میاباشندیم

. شیوه باشدیمطرحی از نوع توصیفی پژوهشپرسش نامه قابل تحلیل بود. روش 

ده ها همبستگی پیرسون است.تجزیه و تحلیل دا
ابزار

رساندیابزار سنجشی است که این مهم را به انجام م:سیاهه چند وجهی درد

77/0بین ابزار يهااسی. ضرایب آلفاي کرونباخ خرده مق)1985(کرنز و همکاران 

تا 25/0و میانگین ضرایب همبستگی بین ماده اي هر خرده مقیاس بین 92/0تا 

این ابزار داراي اعتبار مطلوبی است. يهااسید؛ لذا تمام خرده مقمتغیر بو40/0

عالوه بر این، روایی افتراقی تمام خرده مقیاس سیاهه از طریق مقایسه ضرایب 

سیاهه با ضرایب همسانی درونی (آلفاي يهااسیهمبستگی درونی بین خرده مق

8خرده مقیاس از 5ها مورد تایید قرار گرفت. سرانجام روایی مالكکرونباخ) آن

خرده مقیاس سیاهه (شدت درد، اختالل در زندگی روزانه، مهار بر زندگی، پریشانی 

عاطفی و واکنش منفی همسر یا اطرافیان مهم بیمار نسبت به تجربه درد) با بررسی 

چون شدت درد، افسردگی و مؤلفه ییهابا سازههااسیرابطه بین این خرده مق

زندگی تایید شد. عدم تایید روایی مالك سه خرده مقیاس جسمی و روانی کیفیت 

حاکی از نقش عوامل فرهنگی در تواندیحمایت، دلسوزي و انحراف توجه، احتماالً م

اصضري متغیر مالك نامناسب باشد؟ (يریکارگرابطه با این سه خرده مقیاس و یا به

.)1387مقدم و همکاران،

از جمله پرسشنامه هاي سرندي Euro Qol-5D :پرسش نامه کیفیت زندگی

در EuroQol. که توسط گروه سنجدیاست که سالمت مرتبط با کیفیت زندگی را م

که این پرسشنامه از دهدینتایج به دست آمده نشان م.تحول یافت1993سال 

برخوردار است که به یاعتبار و همسانی درونی مناسبی در جمعیت سالمندان ایران

يباز آزمون (ضریب همبستگی پیرسون) و آلفا-از روش آزمون ترتیب با استفاده
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).علت استفاده از این 1388. (صفرزاده عطیه؛58/0و 39/0کرونباخ عبارتند از 

پرسشنامه بدین خاطر است که اگرچه چالش اصلی بهداشت در قرن بیستم فقط زنده 

با ارزیابی کیفیت ).1996ماندن بوده، چالش جدید زندگی با کیفیت برتر است (برونر،

دست یافت توانیسالمندان ميهازندگی به شناخت ابعاد مختلف مسائل و چالش

).2006و همکاران،(کالن

نتایج

با ،سال40سال و حداکثر 23با حداقل و دانشج108مطالعه حاضر از 

. دهدیمرا تشکیل 13/5د سال و با انحراف استاندار22/29میانگین سنی

1جدول 

یافته هاي توصیفی مربوط به متغیر جنس

شاخص 

جنسیت 

درصد فراوانی فراوانی 

656/59مرد

444/40زن

108100کل

نمونه مورد د درص6/59بیانگر این نکته است که 1ندرج در جدول نتایج م

.انددادهرا دانشجویان مرد تشکیل د درص4/40دانشجویان زن و ا بررسی ر

2جدول 

تحصیالته ته هاي توصیفی مربوط بیاف

شاخص

تحصیالت 

درصد فراوانی 

745/68کارشناسی ارشد 

345/34دکتري 

100100کل 

نمونه مورد د درص5/68بیانگر این نکته است که 2ندرج در جدول نتایج م

را دانشجویان دکتري تشکیل د درص5/34دانشجویان کارشناسی ارشد و ا بررسی ر

.اندداده

3جدول 

یافته هاي توصیفی مربوط به نوع دانشگاه تحصیل

شاخص 

دانشگاه 

درصد فراوانی 

633/58شاهد

457/41تهران  

100100کل 

نمونه مورد د درص3/58این نکته است که انگریب3ندرج در جدول نتایج م

انشگاه تهران را دانشجویان دد درص7/41دانشجویان دانشگاه شاهد و ا بررسی ر

.انددادهتشکیل 

نشان داد.34نتایج بیشترین درد را در قسمت دست و پا با فراوانی 

بررسی فرضیه هاي پژوهش :

فرضیه اول :بین شدت درد و شدت ناتوانی با کیفیت زندگی رابطه منفی و 

معناداري وجود دارد.

4جدول 

دانشجویانهمبستگی بین شدت در د و ناتوانی با کیفیت زندگی در 

سطح معناداري کیفیت زندگی همبستگی پیرسون 

متغیر 

/.001- /.22شدت درد 

/.001- /.25شدت ناتوانی 

همبستگی بین شدت درد مزمن تجربه شونده 4براساس نتایج مندرج در جدول 

در -/.25و -/.23به ترتیب برابر با کیفیت زندگیه ادراك شدو شدت ناتوانی

.باشدیم)P<0/001اري (سطح معناد

فرضیه دوم:بین ناتوانی روزمره، اجتماعی و حرفه اي با کیفیت زندگی رابطه 

منفی و معناداري وجود دارد.

5جدول 

همبستگی بین ناتوانی روزمره، اجتماعی، حرفه اي با کیفیت زندگی در 

دانشجویان

همبستگی پیرسون 

متغیر 

سطح معناداري کیفیت زندگی 

/.001- /.20وانی روزمره نات

/.001- /.24ناتوانی اجتماعی 

/.001- /.25ناتوانی حرفه اي 

جتماعی و ، اروزمرهشدت ناتوانین رابطه بی5بر اساس نتایج مندرج در جدول 

معنادار بوده است.) P<0/001(- /.25و -/.24،-/.20ر به ترتیب برابحرفه اي

بحث

و شدت ناتوانی ن شدت درد مزمدهدیمده نشان نگاهی به نتایج به دست آم

موثر است چرا که بر کیفیت زندگین در دانشجویان داراي در د مزمه ادراك شد

س محدود و به تبع آن احسايخود کارامداحساس ث شدت درد مزمن باع

یافته هاي این . شودیمپایین کیفیت زندگیه ي متعدد و سپس تجربهایناتوان

2005و کواس 2006نگ، ا2008لی ؛ ک2010ه هاي گورمنمطالعه با یافت

ر مطالعه اي به منظور بررسی رابطه ) د2010ن (بوده است. گورمن و همکاراهمسو

بین اضطراب و افسردگی و کیفیت زندگی در بیماران داراي درد مزمن به این نتیجه 

ث کاهش درد مزمن باعث افزایش اضطراب و افسردگی و به طور کل باعه رسیدند ک

.شودیمکیفیت زندگی 

ر مطالعه اي با عنوان پیش بینی کننده هاي ) د2008کلی و همکاران (

زندگی بیماران مبتال به کمر درد مزمن به این نتیجه ت ی موثر در کیفیشناختروان

پیش بینی و افسردگیهااسترسي از جمله شماریبی شناختروانرسیدند که عوامل 

نگ و . اباشدیمایین در بیماران مبتال به کمر درد مزمن کننده کیفیت زندگی پ

کیفیت زندگی در دو گروه يسهیمقار مطالعه اي به منظور ) د2006همکاران (

که د به این نتیجه رسیدند؛ و استفاده کردنsf-36داراي درد مزمن و بدون درد از ابزار 

روانیهش کارکردهايبدون توجه به کانون درد شدت درد همبستگی معناداري با کا

ر ) د2005واس و همکاران (د. کو به طور کل کیفیت زندگی افراد دارو فیزیکی

EQ-5Dداراي درد پشت از ابزار ن مطالعه اي به منظور کیفیت زندگی در بیمارا

ي کنندهنشان داد که شدت درد مزمن پیش بینی هاآناستفاده کردند و مطالعه 

ه افزایش درد منجر به کاهش کیفیت . کشودیموب کیفیت زندگی محسمهمی براي

مربوط به بهداشت روان دانشجویان از ل ه طور کل پرداختن به مسائ. بشودیمزندگی 

و هايماریباهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به صنعتی شدن زندگی به وجود 

ا د. بموثر خواهد بوقطعاًباالخص درد هاي مزمن در کیفیت زندگی این افراد 

ي بیشتر در جهت هايزیردرد بر کیفیت زندگی نیاز به برنامه ریتأثمشخص شدن 

.شودیمو افزایش خدمات بهداشت براي این قشر حساس جامعه احساس ع رفع موان

منابع
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ي فرهنگی در بهداشت روانی هااسترسررسی نقش د. باحمآزاد مرزآبادي

بهداشت روانی اسريمقاالت دومین سمینار سره جموعمن. دانشجویا

1- 4؛1383دانشجویان سال 

نقش خودکارآمدي، خشم و ادراك خطا در )، بررسی1385جوالییها، سکینه (

روانشناسی بالینی، دانشگاه سازگاري با درد مزمن، پایان نامه کارشناسی ارشد

دشاه

)، بررسی اثربخشی هیپنوتیزم درمانی در 1384همکاران (خضري مقدم، نوشیروان و

مجله علوم تربیتی و روانشناسی تنشی مزمن، درمان مبتالیان به اختالل سردرد
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