


درد

خانم دکتر مطلبی: استاد 

مریم نعیمی: تهیه کننده



تعریف درد 

حسدرد عبارت است از یک

و بروز احساساتناخوشایند

مرتبط با صدمات واقعی

یا احتمالی به اعضا و 

.بافتهای بدن



انواع درد

 :تقسیم بندی زمانی-1

حاد

مزمن

:تقسیم بندی براساس منشاء درد -2

 سوماتیک(somatogenic)

 روانی(psychogenic)

 احشایی(visceral)

:تقسیم درد بر اساس شکل آن -3

 درد سریع

درد آهسته



نشانه ها و عوارض درد

احساس منفی و غیر طبیعی داشتن. 1

حس انفعال، ناتوانی و رکود. 2

خستگی و بیخوابی. 3

اختالل در روابط خانوادگی و اجتماعی. 4

افسردگی و بیقراری. 5



ارزیابی درد

duration طول زمان درد

intensity شدت درد

limitation تاثیر درد بر حرکت عضو

عمقی یا سطحی بودن درد

گونه یا نوع درد

locationمکان درد



پرسشنامه میزان درد مزمن ون کورف و همکاران

 لطفاً فقط دور عدد خط بکشید0-10در پرسش های زیر با مقیاس.

در حال حاضر، یعني درست همین حاال، درد خود را روي مقیاس -1

ون بد»چگونه درجه بندي مي كنید در حالي كه، صفر به معني 10-0

است؟« بدترین درد ممکن»به معنی 10و « درد

چقدر بوده 0-10ماه گذشته بیشترین درد شما روي مقیاس ۶طي -2

است؟

چقدر 0-10ماه گذشته درد شما به طور متوسط روي مقیاس ۶طي -3

بوده است؟



کار، )ماه گذشته چند روز به خاطر درد از فعالیتهاي معمول ۶طي -4

اجتناب کرده اید؟( مدرسه، کارهای خانه

31روز یا بیشتر 15-30روز 7-14روز 0-۶روز 

درد تا چه حد در فعالیت های 0-10ماه گذشته روي مقیاس ۶طي -5

هیچ »روزانه شما مشکل ایجاد کرده، در حالی که صفر به معنی 

مشکل زیاد تا حدی که قادر به انجام کار »به معنی 10و « مشکلی

می باشد؟« نبوده ام

....پرسشنامه ون کورف و همکاران، ادامه



ماه گذشته درد تا چه حد توانایي شما را براي شركت در ۶در طي -۶

در حالي كه  .فعالیتهاي تفریحي، اجتماعي و خانوادگي تغییر داده است

است؟« تغییر زیاد»به معنی 10و « هیچ تغییر»صفر به معني 

ماه گذشته درد تا چه اندازه توانایي شما را براي كار كردن ۶طي -7

ر تغییر داده است، در حالی که صف( شامل کارهای خانه نیز می شود)

است؟« تغییر زیاد»به معنی 10و « هیچ تغییر»به معنی 

....پرسشنامه ون کورف و همکاران، ادامه



توسط ون كورف و همكاران براي اندازه 1۹۹2ین پرسشنامه در سال ا

به نقل از اسمیت و همكاران، )گیري شدت درد مزمن ساخته شد 

شدت درد،   .در این پرسشنامه سه مجور ارزیابي مي گردد(. 1۹۹7

پاسخ دهنده هر یك   .ثبات یا مدت درد و میزان ناتواني حاصل از درد

-10از هفت عبارت پرسشي آزمون را روي یك مقیاس یازده نقطه اي 

نمره ي فرد در آزمون در سه زیر مقیاس شدت   .درجه بندي مي كند0

  .درد، نمره ناتواني و درجات یا سطوح ناتواني محاسبه مي شود

....پرسشنامه ون کورف و همکاران، ادامه



نمره گذاری پرسشنامه ون کورف و همکاران

10× ( 3پرسش + 2پرسش + 1پرسش )میانگین :شدت درد

.بدست می آید0-100این نمره بین 

10× ( 7، پرسش 6، پرسش 5پرسش )میانگین :نمره ناتوانی

.بدست می آید0-100این نمره بین 

. Vankorff



ناتوانی( سطوح)درجات 

0-2۹درجه0

30-4۹درجه1

50-6۹درجه2

70+ درجه3



4کد گذاری پرسش شماره 

روز0-6درجه0

روز7-14درجه1

روز15-30درجه2

روز31+ درجه3

یر سطوح یا درجات ناتواني براساس شدت درد و نمره ي ناتواني به طریق ز

:طبقه بندي مي شود

صفر =صفر و نمره ي ناتواني =سطح صفر شدت درد

ناتوانی 3˃ و نمره ی ناتوانی 50˃ شدت درد Iسطوح 

شدت کم–کم 



 سطحII ناتوانی 3˃ و نمره ناتوانی 50≤ شدت درد

شدت زیاد–کم 

 سطحIII ناتوانی صرف نظر از شدت درد4یا 3= نمره ناتوانی

محدودیت متوسط–زیاد 

 سطحIV صرف نظر از شدت درد۶یا 5= نمرات ناتوانی

محدودیت شدید–ناتوانی زیاد 

 بر روي این مقیاس با ( 1۹۹5)در مطالعه اي كه توسط اسمیت و همكاران

۹1/0پایایي دروني مقیاس   .بیمار مبتال به درد انجام گرفت400استفاده از 

اسمیت و همکاران، )بدست آمد 75/0و اعتبار تمام سواالت بیش از 

1۹۹7.)



جدول روزانه ی درد

این جدول یك فرم پنج ستوني است كه براي گزارش روز به روز درد 

در ستون اول زمان یا تاریخ   .بیمار مورد استفاده قرار مي گیرد

تجربه ي درد، در ستون دوم فعالیت یا كاري كه فرد موقع تجربه ي 

درد مشغول انجام آن بوده، در ستون سوم شدت ذهني درد روي یك 

، در ستون چهارم ناراحتي ناشي از درد روي مقیاس 0-10مقیاس 

و در ستون پنج كاري كه فرد براي غلبه بر درد انجام داده و 10-0

توسط بیمار یادداشت مي شود0-10اثربخشي آن كار روي مقیاس  .



بر اساس میزان نمره پرسشنامه( تفسیر)تحلیل 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

رسشنامه توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پ.جدول زیر قضاوت کنید

ر پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زی10است در صورتی که به طور مثال شما 

کنید10را ضربدر 

حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است: مثال

حد پایین نمره= 1* تعداد سواالت پرسشنامه 

حد پایین نمره

حد متوسط نمرات

حد باالی نمرات

0

35

70



بر اساس میزان نمره پرسشنامه( تفسیر)تحلیل 

از حداقل امتی. عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید7امتیازات خود را از 

.  خواهد بود70و حداکثر 0ممکن 

.میزان درد مزمن کم است: 20تا 0نمره بین  

.میزان درد مزمن متوسط است: 35تا 20نمره بین 

.میزان درد مزمن زیاد است : 35نمره باالتر از 



روایی و پایایی

ت که تا این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی اس

ایی و سنجش رو)کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی 

کرده اما نویسنده روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش(.پایایی است

.ذکر کرده است۹0و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ باالی 
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