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 تقدیر و تشکر 

ًبهِپبیبىٍّوراُاًجبمایياٌّوبدرتوبمهراحلردارکِظرکبرخبًندکترظعیذُگلِازاظتبدارجوٌذ

اًذ.طرحثَدُ

داًؽکذُدًذاًپسؼکیهحترمازاظبتیذ

هحترمهؽبٍرآهبرازاظتبد

اًذرکبراىتحقیقیّوکبراىٍدظتازکلیِ

 

  



- 

 د

 

 چكيده 

 

 سابقه و هدف

ّابثاَدٍُؼایَنآىدرتحقیقابتیکیازهؽکالتهعوَلایيدرهبىدًتیکدردّبیپطازدرهبىاًذٍ

ّبیاًاذٍٍتحقیقحبضرثبّذفتعییيؼیَندردّبیپطازدرهبىهختلفهتفبٍتگسارغؼذُاظت.

تحصیلییدًذاًپسؼکیاردثیلدرظبلفبکتَرّبیهرتجطثبآىدرهیبىثیوبراىهراجعِکٌٌذُثِداًؽکذُ

مؼذ.اًجب98-1397

 

 ها مواد و روش

ّابیکبًابلدرهابى،آقب(56خبًن،94)ثیوبر150تصبدفیاًجبمؼذٍ-رٍغتَصیفیاظتفبدُازثبتحقیق

ّابیاظاتبًذارددریبفاتکردًاذ.ثراظابضرٍغٍیدًذاًپسؼاکیاردثیالداًؽکذُیدًذاًیرادرریؽِ

هقیابضًیاسثابپاطازدرهابىّابیدرداخا ؼاذٍُؼاذتْبّبیآًّبیهرتجطثبثیوبراىازپرًٍذُدادُ

ثعاذازدرهابىتعیایي1،3،5ٍ7دررٍزّابی (visual analogue scale: VAS)آًبلَگثصاری

دًذاىًٍاَنفاک،ٍضاعیتپبلا هَقعیتظي،جٌط،گردیذ.فراٍاًیثرٍزدردّبثرحعتپبراهترّبی

chi-squareّبثباظاتفبدُازآزهاَىتپرکردگیدًذاىٍضعیٍدرهبىدردقجلاز،درجبتقجلازکبر

قرارگرفت.ثررظیهَرد

 

 ها یافته

ّبیاًذٍثِثعذازدرهبى1،3،5ٍ7دررٍزقجلازدرهبىاًذٍٍدررٍزّبیدردهیبًگیيدرجبتؼذت

( ±41/2ترتیتثراثر )3/2( ،24/2± )8/2( ،33/2± )92/1( ،07/2± )25/1( ٍ94/1± ثرآٍرد95/0(

%(درجبتهختلفیازدردراداؼتٌذ.ّوچٌیي،دررٍزّبی7/58ًفر)88رٍزقجلازدرهبى،1گردیذ.در

%(0/30ًفر)45%(7/38ًٍفر)58%(،0/54ًفر)81%(،80ًفر)120ثعذازدرهبىثِترتیت1،3،5ٍ7

ثَدُ ّیچتفبٍتهعٌیدارایدرد ًظراًذ. درهبىداریاز درفراٍاًیدردّبیپطاز ریؽِ ّبیکبًبل

ًؽذ.هؽبّذُرٍزّبیپطازدرهبىثرحعتجٌطٍگرٍُظٌیثیوبراى

(،p=002/0ّبیقذاهیدررٍزظَم)ّبیخلفیدرهقبیعِثبدًذاىثبایيحبل،فراٍاًیدردّبدردًذاى

رٍزثعذازدرهبىًیس،ثرٍزدردّب7ٍدر(ثیؽترثَدpُ=001/0(ٍّفتنثعذازدرهبى)p=002/0پٌجن)

(.ّوچٌیي،دررٍزّبیظَمp=05/0داریثیؽترثَد)درافراددارایدردقجلازدرهبىثِصَرتهعٌی



- 
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(04/0=p(پٌجن ،)02/0=p( درهبى ّفتنپطاز ٍ )007/0=p پبل در فراٍاًیدردّب ثِ(، ّبیًکرٍز

رٍزثعذ7(pٍ=02/0رٍز)5ّبیاًذٍدردردّبیپطازدرهبىداریثیؽترثَدٍُفراٍاًیصَرتهعٌی

 درهبى دًذاىp=02/0)از در دًذاى( از ثیؽتر ّویيّبیفکپبئیي ؼذ. ثرآٍرد درّبیفکثبال طَر،

( ظَم )p=04/0رٍزّبی پٌجن ،)001/0=p( ّفتن ٍ )001/0=pدًذاى در دردّب فراٍاًی ثب(، ّبی

ّبیقبثلقجَلگسارغّبیدارایپرکردگیازٍُکوترازاًذازُثیؽترازدًذاىّبیثیػازاًذپرکردگی

ؼذ.

 

 گيري نتيجه

ٍیگسارؼبتقجلیثاَدّبیکبًبلریؽِدرثیوبراىدرهحذٍدُدرهجوَن،ؼیَندردّبیپطازدرهبى

ّابیخلفای،فاکاىؼذتدرددراٍلیيرٍزثعذازدرهبىثبالتریيهقذارثَدٍفراٍاًایدردّابدردًاذ

ثیؽاترثارآٍردّبیهعیَةٍدرثیوبراىدارایدردّبیقجالازدرهابىّبیًکرٍز،پرکردگیپبییي،پبل 

 .گردیذ

 

 هاي کليدي واژه

دردّبیپطازدرهبىاًذٍ،هعیبرآًبلَگثصری،ریعکفبکتَر
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 فهرست مطالب

ؼوبرُصفحِعٌَاى



چکیذُ

 اول: طرح تحقیق فصل

 2هقذهِ-1-1

3ثیبىهعألِ-1-2

5ّبتعریفٍاشُ-1-3

6اّذافتحقیق-1-4

6ّذفکلی-1-4-1

6اّذافاختصبصی-1-4-2

6اّذافکبرثردی-1-4-3

7فرضیبتٍظؤاالتتحقیق-1-5

  پیشینه تحقیقفصل دوم: 

9هجبًیًظری-2-1

9درد-2-1-1

9ّبیهْنکٌترلدردتئَری-2-1-2

10دردّبیپطازدرهبىاًذٍ-2-1-3

15رٍؼْبیارزیبثیدرد-2-1-4

18هرٍرهقبالت-2-2

 اجرای تحقیق روش فصل سوم: 

24ًَنپصٍّػ-3-1

24رٍغگردآٍریاطالعبت-3-2

24جوعیتهَردهطبلعِ-3-3

24گیریتعذادًوًٍَِرٍغًوًَِ-3-4

25هتغیرّبیتحقیق،ًَنٍهقیبضظٌجػ-3-5

25رٍغاجرایتحقیق-3-6
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فهرست مطالبی  ادامه  

ؼوبرُصفحِعٌَاى



26رٍغتجسیٍِتحلیلآهبری-3-7

27یقهالحظبتاخال-3-8

 های پژوهش( فصل چهارم: نتایج )یافته

29ّبیتَصیفییبفتِ-4-1

33آهبرتحلیلی-4-2

 گیری فصل پنجم: بحث و نتیجه

39ثحث-5-1

 45گیریًتیجِ-5-2

46ّبهحذٍدیت-5-3

46پیؽٌْبدات-6-4

 منابع

48هٌبثع-

ضوبئن

54پرظؽٌبهِ-

55ًبهِرضبیت-

Abstract56 
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اشکالفهرست   

ؼوبرُصفحِعٌَاى

 

VAS16هعیبر–1-2ؼکل

Colored Analogue Scale16هعیبر–2-2ؼکل

Numerical Rating Scale16هعیبر–3-2ؼکل

Verbal Rating Scale17هعیبر-4-2ؼکل

pain Rating Scale FACES Wong-Baker17هعیبر–5-2ؼکل
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 جداولفهرست 

ؼوبرُصفحِعٌَاى

 

 پرکردگی-1-4جذٍل داًؽکذُکیفیت کلیٌیک ثِ کٌٌذُ هراجعِ ثیوبراى در ریؽِ کبًبل یّبی

31ّبیکبًبلریؽِدًذاًپسؼکیداًؽگبُعلَمپسؼکیاردثیلثرایدریبفتدرهبى

کلیٌیکداًؽکذُ-2-4جذٍل ثِ کٌٌذُ یدًذاًپسؼکیداًؽگبُتَزیعؼذتدردّبیثیوبراىهراجعِ

31ّبیکبًبلریؽِدرقجلٍثعذازدرهبىلثرایدریبفتدرهبىعلَمپسؼکیاردثی

ّبیهختلفدرثیوبراىهراجعِکٌٌذُثِکلیٌیکتَزیعدردّبیپطازدرهبىاًذٍدرزهبى-3-4جذٍل

33یدًذاًپسؼکیداًؽگبُعلَمپسؼکیاردثیلثِتفکیکگرٍُظٌیداًؽکذُ

ّبیهختلفدرثیوبراىهراجعِکٌٌذُثِکلیٌیکبىاًذٍدرزهبىتَزیعدردّبیپطازدره-4-4جذٍل

34یدًذاًپسؼکیداًؽگبُعلَمپسؼکیاردثیلثِتفکیکجٌطداًؽکذُ

ّبیهختلفدرثیوبراىهراجعِکٌٌذُثِکلیٌیکتَزیعدردّبیپطازدرهبىاًذٍدرزهبى-5-4جذٍل

34یدًذاًییاردثیلثِتفکیکًبحیِیدًذاًپسؼکیداًؽگبُعلَمپسؼکداًؽکذُ

ّبیهختلفدرثیوبراىهراجعِکٌٌذُثِکلیٌیکتَزیعدردّبیپطازدرهبىاًذٍدرزهبى-6-4جذٍل

35یدًذاًپسؼکیداًؽگبُعلَمپسؼکیاردثیلثِتفکیکؼذتدردّبیقجلازدرهبىداًؽکذُ

ّبیهختلفدرثیوبراىهراجعِکٌٌذُثِکلیٌیکزهبىتَزیعدردّبیپطازدرهبىاًذٍدر-7-4جذٍل

36یدًذاًپسؼکیداًؽگبُعلَمپسؼکیاردثیلثِتفکیکٍضعیتپبل داًؽکذُ

ّبیهختلفدرثیوبراىهراجعِکٌٌذُثِکلیٌیکتَزیعدردّبیپطازدرهبىاًذٍدرزهبى-8-4جذٍل

37اردثیلثِتفکیکفکثبالٍپبئیيیدًذاًپسؼکیداًؽگبُعلَمپسؼکیداًؽکذُ

ّبیهختلفدرثیوبراىهراجعِکٌٌذُثِکلیٌیکتَزیعدردّبیپطازدرهبىاًذٍدرزهبى-9-4جذٍل

37ّبیدًذاًپسؼکیداًؽگبُعلَمپسؼکیاردثیلثِتفکیککیفیتپرکردگیداًؽکذُ
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 نمودارهافهرست 

ؼوبرُصفحِعٌَاى

 

ُ-1-4ًوَدار یدًذاًپسؼاکیداًؽاگبُعلاَمتَزیعفراٍاًیثیوبراىهراجعِکٌٌاذُثاِکلیٌیاکداًؽاکذ

29ّبیظٌیّبیکبًبلریؽِثرحعتگرٍُپسؼکیاردثیلثرایدریبفتدرهبى

ُتَزیعؼاذتدردّابیقجالازدرهابىدرثیوابراىهراجعاِکٌٌاذُثاِ-2-4ًوَدار یکلیٌیاکداًؽاکذ

30ّبیکبًبلریؽِدًذاًپسؼکیداًؽگبُعلَمپسؼکیاردثیلثرایدریبفتدرهبى

ُ-3-4ًوَدار یدًذاًپسؼاکیداًؽاگبُتَزیعؼذتدردّبیثیوبراىهراجعِکٌٌذُثاِکلیٌیاکداًؽاکذ

32ّبیکبًبلریؽِدرقجلٍثعذازدرهبىعلَمپسؼکیاردثیلثرایدریبفتدرهبى

ُ-4-4ًوَدار یدًذاًپسؼاکیداًؽاگبُعلاَمپسؼاکیتَزیعثیوبراىهراجعِکٌٌذُثاِکلیٌیاکداًؽاکذ

32ّبیکبًبلریؽِثرحعتؼیَندرداردثیلثرایدریبفتدرهبى
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