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  :چکیده
جام فعالیت هاي روزمره با وجود درد، ارزیابی مقیاس خوداثربخشی درد، اطمینان بیماران را از توانایی ان: مقدمه

ي فارسی مقیاس خوداثربخشی درد در سنجی نسخههدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی هاي روان. می کند
  .بود) CLBP(بیماران مبتال به کمردرد مزمن 

که در  CLBPتال به نفر از بیماران مب 160در آن . ي حاضر، توصیفی و از نوع اعتبارسنجی بودمطالعه: کارروش
ي نمونه گیري پیاپی انتخاب به بیمارستان پورسیناي شهرستان رشت مراجعه کرده بودند، به شیوه 1388سال 
چنین همسانی هم. ساختار عاملی مقیاس خوداثربخشی درد توسط تحلیل عاملی اکتشافی ارزیابی گردید. شدند

براي این . این مقیاس نیز مورد بررسی قرار گرفت) واگرا و همگرا(درونی، پایایی بازآزمایی، اعتبار پیش بین و سازه 
موریس، فرم کوتاه مقیاس افسردگی، -ي ناتوانی رولندنامهي بصري، پرسشمنظور آزمودنی ها مقیاس پیوسته

  . ي راهبردهاي مقابله را تکمیل کردندنامهمقیاس تامپاي ترس از حرکت و پرسش

- و ضریب همبستگی گویه 73/0، ضریب پایایی بازآزمایی )α=91/0(اس عالی بود همسانی درونی مقی: هایافته
نتایج تحلیل عاملی بیانگر استخراج . به دست آمد 78/0تا  73/0ي نمره ي کل براي هر یک از گویه ها در دامنه

- هم. نمود تبیین می 73/0درصد از کل واریانس را با حداقل بارعاملی  16/65عامل خوداثربخشی درد بود که 

چنین نمرات مقیاس خوداثربخشی نسبت معنی داري از واریانس نمرات آزمون هاي ترس از حرکت، افسردگی، 
ناتوانی و راهبردهاي مقابله را حتی پس از کنترل اثرات مخدوش کننده احتمالی سن، شدت و مدت درد و مدت 

  .ته بودها همبسمصرف دارو پیش بینی کرد و در جهات مورد انتظار با آن

سنجی رضایت بخشی دارد و می تواند ي فارسی مقیاس خوداثربخشی درد ویژگی هاي رواننسخه: گیرينتیجه
 .به کار رود CLBPدر موقعیت هاي بالینی و پژوهشی در بیماران 
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