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 چکیده

در این میان عوامل روان . هاي درد در افراد بزرگسال است کمردرد مزمن یکی ازشایع ترین و چالش برانگیزترین جلوه :مقدمه
. اهمیت قلمداد شده اند تداوم ناتوانی جسمی و محدودیت عملکردي بیماران مبتال به کمردرد مزمن با شناختی در ایجاد و

  .باناتوانی جسمی در بیماران مبتال به کمردرد مزمن بود ل روان شناختی مرتبطهدف این پژوهش تعیین عوام

واجد شرایط ) زن 198مرد،  81(بیمار  279داراي طرحی مقطعی و از نوع همبستگی بود که در آن  پژوهش حاضر :روش 
صصی و فوق تخصصی که به کلینیک تخ) سال 77/44 ± 77/11با میانگین سنی (ماه  3مبتال به کمردرد مزمن بیش از

انتخاب  شهرستان رشت مراجعه کرده بودند، به شیوه نمونه گیري غیر احتمالی و پیاپی جراحی اعصاب بیمارستان پورسیناي
کمردرد را تکمیل نمودند و سپس توسط مقیاس  کلیه بیماران ابتدا پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی و مرتبط با. شدند

راهبردهاي  پیوسته بصري، مقیاس ترس از حرکت، خرده مقیاس فاجعه انگاري پرسشنامه اسناتوانی رولند و موریس، مقی
  .ارزیابی قرار گرفتند مقابله، مقیاس افسردگی استانفورد و مقیاس خوداثربخشی درد مورد

یافته هاي . دار بین ناتوانی جسمی با همه متغیرهاي پیش بین بود تحلیل هاي همبستگی نشانگر ارتباط معنی :یافته ها 
واریانس ناتوانی جسمی را تبیین می  از% 52تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد عوامل روان شناختی  حاصل از

 خوداثربخشی، شدت درد، تحصیالت و ترس مرتبط با درد که حاصل از نمره مرکب در مدل نهایی سطوح باالتر باورهاي. نماید
  .توانستند شدت ناتوانی جسمی را پیش بینی کنند و ترس از حرکت بود، به طور معنی داريمقادیر دو مقیاس فاجعه انگاري 

عوامل روان  مطالعه نشان داد که قطع نظر از عوامل جمعیت شناختی رابطه ي نسبتاً قوي بین یافته هاي این :نتیجه گیري 
سبت به اثرات قدرتمند باورهاي خوداثربخشی، بایست ن بنابراین متخصصان بالینی می. شناختی و ناتوانی جسمی وجود دارد

ناتوانی جسمی  درد و میزان آگاهی بیماران از بهداشت ستون فقرات خود در کاهش و مدیریت ترس مرتبط با درد، شدت
بالینی و رهنمودهاي پژوهشی حاصل از این نتایج، جهت  برخی داللت هاي. بیماران مبتال به کمردرد مزمن آگاه باشند

  .جسمی در این بیماران مورد بحث قرار گرفته است و کنترل ناتوانی پیشگیري
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