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 Abstract 

Introduction: Headache has become one of the common complaints by general 

population in recent days. 90 % of people experience at least one episodes of 

headache in a year،and one of the major causes for reduction of emotional and 

functional effectiveness of community and therefore increase in diagnostic 

evaluations by doctors. Because of the major role of staff in government bureaus 

and also because of high prevalence of headache in this group research on different 

aspects of headache in this subgroup of general population seems to be 

rescannable.Purpose of this study was to investigate the prevalence of headache and 

measuring disability of the employees Rafsanjan university of medical sciences in 

2012. 

Methods: In this study beta version of Headache disability Index (HDI) 

questionnaire were applied. This questionnaire consists of one demographic data 

section and another section for characteristic aspects of headache. After explaining 

different aspect of this research and questionnaire, then collected data were entered 

to SPSS-19. P values < 0.05 were considered to be significant. In this study 600 of 

Rafsanjan medical sciences university staff were asked to fill out the questionnaire. 

Results: Headache was more common between female groups than male groups 

significantly. According to this study headache and its complications were 

significantly higher in female sex and income less than 300000 Tomans. Also 

prevalence of headache in younger population and less educated people was higher 

than other subgroups, which caused more impairment in functional and emotional 

capacity of population. 

Conclusion: The study findings suggest that the headache has high prevalence in 

employees of Rafsanjan University of medical sciences. Pain and disability 

resulting from it can have a negative impact on employees’ work efficiency. 
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های شایع بشرر امرروزی   یکی از شکایت ه عنوانسردرد ب

بار در سرال دچرار    درصد افراد ادا   یک 39است که  مطر 

اردود یرک   میران  در  ممکرپ اسرت   سرردرد  .شروند سردرد می

 ای جردی باشرد  زمینهای از یک بیماری نشانه ،درصد ایپ افراد

درصد افراد ک  جهان  49کننده در سردرد شدید و ناتوان(. 1)

درصد افراد جامعه به علت ابرتال  بره آن بره     19که  وجود دارد

تر از نیمی از بیمراران کره توسرط    بیب .کنندپزشک مراجعه می

برر ایرپ    .از سردرد شکایت داشته انرد  ،اندپزشکان ویزیت شده

همیپ علت مراجعه بره پزشرک و   عنوان نُهآن بتوان از اساس می

عامرر  اصررلی کرراهب بررازده کرراری و افررزایب انجررام ا رردامات 

شیو  سردرد عص ی برا سرپ و جرنس     (.5-2) تشخیصی نام برد

متفاوت است و در کشورهای غربی و شر ی آمارهای متفاوتی 

هرای شریلی و اجتمراعی    سردرد بر فعالیرت  (.6)ارائه شده است 

نتایج مطالعه اسمیت و مارتیپ با هردس  . دداربسزایی   یر افراد ت

غی ررت از بررسرری شرریو  سررردرد در نوجوانرران، نشرران داد کرره  

ترر از افرراد برا    بریب  ،آموزان با سرردرد مرداوم  بمدرسه در دان

 چنریپ هر   (.0) سردرد غیرمداوم یرا بردون سرردرد بروده اسرت     

ر دیولند و همکاران در پشوهشی تحرت عنروان تر  یر میگررن بر     

درصد افراد م تال بره سرردرد اردا       46که  اظهار داشتند کار،

یک روز غی ت از مدرسه یا کار را داشتند که میانگیپ غی ت از 

شرب مراه    مردت درصرد در   3/1میگررن   ه علتمدرسه یا کار ب

شرریو  سررردرد میگرنرری در جمعیررت عمررومی (. 1)برروده اسررت 

-تر از مردان میبرابر شایع 1 تا 2باشد و در زنان می% 19تقری اً 

. سرال اسرت   55ترا   25که بیشتریپ شریو  آن بریپ سرنیپ      باشد

امرا ممکرپ اسرت      امله در ماه است 1-2متوسط امله میگرن 

 (.3) امله در سال ه  برسد 199تا 

  باشرد تریپ انوا  سردرد مری سر درد عص ی یکی از شایع

. شرود  یظراهر مر  طور مزمپ طور ناگهانی و گاهی بهکه اکثراً به

اکثر افراد پس از یک نارااتی دچار سرردرد شرده کره پرس از     

 دچرار  اکثرر افرراد  . گرردد برطرس شدن، سردرد نیز برطرس می

درمران  هرا  هردس آن علرت آن آگراه نیسرتند و تنهرا      ، ازسردرد

تسکینی مو ت، ها پس از سردرد آن بر ایپ اساس .سردرد است

-درمران طروالنی تسرته مری     ها از ایپکند و آنعود می مجدداً

تروان از عرود   مری  سرردرد، گراهی کامر  از علر     آبا لذا  .شوند

 (.19) مکرر آن کاست

هرای  سرازمان  از ارکان اصرلی که کارمندان با توجه به ایپ

تواند بر نیز توجه به ایپ امر که شیو  سردرد می و هستنددولتی 

انجرام    (11)سالمت و بازدهی کراری کارمنردان داشرته باشرد     

سرردرد   مرؤ ر برر   وامر  ای در میان کارمندان و بررسی عمطالعه

به ود کارایی ایپ  شر از جامعره   افزایب سالمتی و در دتوانمی

لذا هدس از پشوهب ااضرر، بررسری میرزان شریو       .مفید باشد

های ناشی از آن در کارمنردان دانشرگاه علروم    سردرد و ناتوانی

 .پزشکی رفسنجان بود

 کارروش

. مطالعه ااضرر از نرو  توصریفی و مقطعری اسرت     پشوهب 

جامعه پشوهب شرام  کلیره کارمنردان شراغ  در بخرب اداری      

با توجره بره هردس اصرلی     . دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بود

گیررری نفررر از کارمنرردان بررا روش نمونرره  699مطالعرره، تعررداد 

 .تصادفی ساده انتخاب شدند

و داوطلرب کرامال    شرکت در مطالعه کامالً اتتیاری برود 

آزاد بود که از شرکت در مطالعره امتنرا  نمروده و از پرشوهب     

کنندگان در پشوهب ایپ اطمینان به شرکت.مذکور تارج شود

داده شد که اطالعات کرامالً محرمانره و صررفاً جهرت مقاصرد      

شرود  و هویرت افرراد در چرارچوب     مطالعه به کرار گرفتره مری   

در ضررمپ . واهرد مانرد  مروازیپ اترالد در پرشوهب محرمانره ت    

 .مجوز اتال ی از شورای پشوهشی دانشگاه کسب گردید

نامره سرنجب نراتوانی    فررم بترای پرسرب   در ایپ مطالعه از 

)ناشی از سردرد 
1
HDI) سوال  25ایپ ابزار دارای . استفاده شد

باشد، کره مشرکالت فررد در ا رر ابرتال بره سرردرد را مرورد         می

                                                           
1 HeadacheDisabilityInventory 

 مقدمه
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دو بعررد عرراطفی و ایررپ مشررکالت در . دهرردسررنجب  رررار مرری

در بعررد عرراطفی ااساسررات   . گردنرردکررارکردی متمررایز مرری  

تش ، ناامیدی، نگرانری، اضرطراب   )ناتوشایند ناشی از سردرد 

و در بعد کارکردی محدودیت هایی کره  ( و افسردگی، ناکامی

ها و زندگی شخصی و اجتماعی بیمار ایجراد  سردرد در فعالیت

فررد در هرر سروال بره     . ددهر می کند، را مورد ارزیابی   رار می

. دهرد های شدید، متوسط یرا تفیرپ پاسری مری    یکی از ع ارت

نمره ( بلی)دهی به ایپ صورت بود که به پاسی شدید شیوه نمره

نمره ( تیر)، و به پاسی تفیپ 2نمره( گاهی او ات)، متوسط 4

. متییرر اسرت   11نمره ک  فرد بریپ صرفر ترا    . صفر تعلق گرفت

 44و اداکثر نمره بعد کرارکردی   44 اداکثر نمره بعد عاطفی

نامه کسب نمره بیشتر نشانگر براالتر برودن   در ایپ پرسب. است

 .(12)میزان ناتوانی تجربه شده است 

. ایپ ابزار از اعت ار وروایی بسیار مطلوبی برتوردار اسرت 

ضریب هم ستگی هر یک از ابعاد عاطفی و کارکردی برا نمرره   

پایایی م تنی بر روش بازآزمایی، و ضریب 13/9نامه ک  پرسب

و  9/ 12،  11/9برای ک  آزمون، بعد عاطفی و بعد کرارکردی  

 (.12)بر آورد شده است 06/9

 SPSS19آوری توسرط نررم افرزار    اطالعات پرس از جمرع  

جهت مقایسه میرانگیپ متییرهرای کمری    . تجزیه و تحلی  شدند

-نمونهدو  t-testدر سطو  مختلپ متییرهای کیفی، از آزمون 

و جهت بررسی ارت اط متییرهای کیفی و بیماری  Anovaای یا 

و جهررت بررسرری  ( chi-square)سررردرد، از آزمررون ترری دو  

ارت اط متییرهرای کمری برا هر  از ضرریب هم سرتگی پیرسرون        

 .در نظر گرفته شد 95/9داری برابر سطح معنی. استفاده شد

 هايافته

مطالعره از سرردرد   کنندگان در ایرپ  شرکت درصد  1/01

-های جمعیت شناتتی شررکت ویشگی 1جدول  .بردندرنج می

شریو  سرردرد در جامعره    . دهرد در مطالعه را نشان می کنندگان

کننرده در  در افرراد شررکت  و سپ  مورد مطالعه بر اسب جنس

دهرد  نتایج نشان می .آمده است 1و  2ول شماره امطالعه در جد

درصد از مرردان کارمنرد از    60درصد از زنان کارمند و  11که 

 براالتریپ شریو  سرردرد در   (. 2جردول  )برنرد  سردرد رنرج مری  

 1/35 دیده شد  به ایپ ترتیرب کره  سال  19گروه سنی کمتر از 

 قابر  در م. سردرد شاکی بودند درصد افراد در ایپ رده سنی از

 2/11تنهرا   ،سال 59میزان شیو  سردرد در گروه سنی باالتر از 

 .بود درصد

  و کارکردی با ارت اط بیپ نمره بعد عاطفی نتایج بررسی 

رابطه بیپ میانگیپ . ذکر شده است 4در جدول  ه  وضعیت ت

درد در روز و میزان درآمد کارمندان  تعداد ساعات سر

 چنیپ در ایپ مطالعه بیپه  .آمده است 1در نمودار دانشگاه 

داری وجود و جنسیت ارت اط معنی ناتوانی ناشی از سردرد

 .(=111/9P)نداشت 

 بحث

عرد  عراطفی و کرارکردی در    از بُ شریو  سرردرد   مطالعهدر ایپ 

نفر از کارمندان شاغ  در بخب اداری دانشگاه علوم  699میان 

براساس نتایج ایرپ  .  رار گرفت بررسیپزشکی رفسنجان مورد 

مطالعه میزان شیو  سردرد در کارمندان شاغ  در بخب اداری 

و  آمرایو .است های دیگرهای پشوهبیافتهمشابه  تقری اًدانشگاه 

کننرده برر   ای به بررسری سرردردهای نراتوان   همکاران در مطالعه

نشران   پرداتتند  نتایج مطالعه آنها دانشجوی پزشکی 011روی 

 درصد دانشجویان ادا   یک املره سرردرد را در   10 که داد

ایرپ افرراد   درصرد   59چنریپ  هر  . تجربه کرده بودند ماه 6 طول

 درصد م تال به سردرد میگرنی بودند 11م تال به سردرد تنشی و 

و همکرراران در سررال  راکمطالعرره دو نتررایج مشررابهی در (. 11)

و با عنوان اضور در کار با سردرد و ت  یر ا تصرادی آن    2991

هرای  که با هدس بررسری ویشگری  و همکاران  یکایناک مطالعه

های روانری  و ارت اط آن با جن ه اپیدمیولوژیک و بالینی سردرد

دسرت آمرد   هبر  انجام شد، میالدی 2990در سال دانشجویان که 

شرریو  یررک سرراله سررردرد در مطالعرره تسررروی و    (. 14-15)

تنشری و  کره بره بررسری شریو  میگررن و سرردرد        نیز همکاران

ارت اط آن با کیفیت تواب در پرسرتاران و ماماهرای شراغ  در    
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درصرد   5/15 برابر برا  پرداتتند، روددانشگاه علوم پزشکی شاه

 (. 16) گزارش شد

 

 
 در مطالعه کنندگانهای جمعیت شناتتی شرکتویشگی: 1جدول

 

 
 (=10/9P) رابطه بیپ میانگیپ تعداد ساعات سردرد در روز و میزان درآمد :1نمودار 

فراوانی شیو  سردرد در جامعه مورد مطالعه بر اسب  :2جدول 

 جنس

 

بررسری   برا هردس  مطالعه صدرالدینی و همکاران کره   در

شرریو  انرروا  سررردرد در دانشررجویان پزشررکی دانشررگاه علرروم   

 (. 10) درصد بود 5444شیو  سردرد  ،پزشکی ت ریزانجام شد

 بر اسب سپ فراوانی شیو  سردرد در جامعه مورد مطالعه :9جدول

 سردرد 

 گروها  سنی

-P ک 

value 

  
ر ا
مت
ک

93
ل
سا

 

93 
تا 

43 
ل
سا

 

43 
تا 

53 
ل
سا

 

  
ر ا
الت
با

53 
ل
سا

 

 401 5 114 156 101 دارد

 120 11 43 51 3 ندارد <9991/9

 699 16 111 214 110 کل

 

 وضعیت استخدامی وضعیت تأهل سن جنسیت 
 جمع

 کل

  سایر رسمی پیمانی  راردادی متاه  مجرد 59< 59-49 49-19 >19 زن مرد 

 699 66 241 01 211 401 123 16 111 214 110 402 121 عدادت

 199 11 1/41 1/12 4/15 5/00 5/22 0/2 5/19 6/15 2/11 03 21 درصد

 سردرد 
 جنسیت

-P کل

value مونث مذکر 

 401 116 10 دارد

 120 16 41 ندارد 991/9

  402 121 کل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.j
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 8

http://journal.jmu.ac.ir/article-1-66-fa.html


 Journal of Jiroft University of Medical Sciences                                     و همکاران نیره روان خبم

 

 
 

196 

 

 ه  وضعیت ت  و کارکردی با ارت اط بیپ نمره بعد عاطفی نتایج بررسی  :4جدول 

انحراف  میانگین تعداد وضعیت تاهل 

 معیار

انحراف 

 استاندارد

P-value  فاصله

 اطمینان

 94/15-10/13 <9991/9 34/9 15/3 23/10 31 مجرد بعد عاطفی

 41/11-12/15 41/9 91/3 10/14 141 متاه 

 - 9 9 42 4 غیره

 14/15-09/11 <9991/9 02/9 31/6 26/10 31 مجرد بعد کارکرد 

 55/12-93/14 13/9 25/0 12/11 141 متاه 

 - 9 9 14 4 غیره

ای کره بره بررسری شریو      مدارا و همکاران نیز در مطالعره 

سردرد تنشنی و میگرنی در دانشجویان دانشگاه علروم پزشرکی   

  4/61 را  شرریو  سررردرد در برریپ دانشررجویان نررد،ایررالم پرداتت

سرردرد  ها در میزان بروز ایپ تفاوت(. 11)عالم کردند درصد ا

اجتماعی  -ا تصادی تواند از شرایط آب و هوایی و وضعیتمی

ت  و میزان دسترسی به امکانرات در منراطق تحرت بررسری نشر     

 . گرفته باشد

بررسرری  در( 1139)بیرردکی و همکرراران نتررایج پررشوهب 

نفرر از دانشرجویان دانشرگاه علروم      111شیو  سردرد در میران  

 درصررد 0/23ارراکی از ایررپ بررود کرره    پزشررکی رفسررنجان  

 تنشرنی،  سرردرد  بره  درصد 2/10 ،میگرنی سردرد به دانشجویان

 بنردی ط قره  سردردهای به درصد 2/5 و سینوزیت به درصد 6/2

 (.13) بودند م تال نشده

دار ینث معنمؤمیان جنس  در مطالعه ااضر شیو  سردرد

 :از مرردان سرردرد داشرتند    درصد 60از زنان و  درصد 11)بود 

(P=0.001). ناشرری از اتررتالالت  راایررپ اتررتالس  شرراید بترروان

در  .دانستهورمونی یا مصرس داروهای ضد بارداری در زنان 

کره   داشرتند  یپ دانشگاه گریفت اسرترالیا اظهرار  محققایپ زمینه 

 است وجود دارد که با میگرن مرت ط Xای در کروموزوم ناایه

تررر از بریب  و همکراران نیرز دتترران    بسیسرو  پرشوهب در  .(29)

سردرد م تال بودنرد  به ( درصد 5/16در برابر درصد  11)پسران 

و همکاران نیرز بریپ    بیوگدایسیچنیپ براساس مطالعه ه (. 21)

(. 22) دار وجرود داشرت  یجنسیت و ابتال به سردرد ارت اط معنر 

براساس نتایج مطالعه اامدی و همکاران نیز سرردرد در جرنس   

در  (.21) س مرذکر برود  ترر از جرن  شرایع ( درصرد  2/61) مونث

الهی و همکاران که به بررسری شریو    آیتدر مطالعه  االی که

هرای آن در دانرب آمروزان    شری و هم سرته  میگرن و سرردرد تن 

شریو  میگررن در دو جرنس پسرر و       دبستانی شیراز انجرام شرد  

آیرت  پرشوهب   تفاوتال ته ااتماالً  (.24) دتتر تفاوتی نداشت

بره  مرذکور،   ااضر و دیگر پرشوهب با مطالعه الهی و همکاران 

در .باشررد بررسرریمررورد  در جامعررهسررنی  یتفرراوت بررازه دلیرر 

بعررد عرراطفی و کررارکردی سررردرد نیررز مررورد  پررشوهب ااضررر

نرث از  ؤجنس م نتایج ااکی از ایپ بود که. بررسی  رار گرفت

نظر عاطفی و کارکردی بیشتر از جنس مرذکر از سرردرد رنرج    

 .دار بودیمعن ه  کارکردی می برد که ایپ ارت اط در بعد

سرال   19نی کمتر از سردرد در گروه سدر مطالعه ااضر  

برا افرزایب سرپ     به ایپ ترتیب که .تر بودها شایعاز مابقی گروه

سال از نظر عاطفی  19گروه سنی زیر یافت  میسردرد کاهب 

تررر از سررال از نظررر کررارکردی برریب    19-49و گررروه سررنی  

توان ایپ امر می. سردرد رنج می بردندگروههای سنی دیگر از 

 دلی  افزایب میزان   ات در کار و زندگی با باال رفتپ سپه برا 

مشررکالت هررای شریلی،  اسرترس  ترررشرریو  بریب  و از یرک سرو  

ال تره ایرپ    .محتم  دانسرت ، اجتماعی در میان جوانان-ا تصادی

بررسری   با نتیجه پشوهب مرارتیپ و همکراران برا عنروان    ها یافته

چرا  نیست  همسو شناتتیهای جمعیت اط سردرد با ویشگیارت
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سرال   49 تر ازسرردرد در گرروه سرنی براال    که در مطالعره اتیرر   

 .(25)شد تر گزارش شایع

 ترر جرد نس ت به افراد مت ه  بیبدر ایپ پشوهب افراد م 

مشرابه نتیجره    هرا ایپ یافته (.درصد 13) ندداز سردرد رنج می بر

بر روی دانشجویان علوم پزشرکی   مدارا و رست  تانی پشوهب

افرادی کره درآمرد    ااضر در مطالعهچنیپ ه  (.11)ایالم است 

طررور میررانگیپ سرراعات ه برر ،هررزار تومرران داشررتند 199کمتررر از 

 تروان در دلیر  ایرپ امرر را مری      اشرتند دبیشتری در روز سردرد 

-امانیافزایب اسرترس و نرا بسر   و به ت ع آن  ا تصادی مشکالت

 .جستجو کردهای روای در فرد 

عردم  تروان بره   هرای ایرپ پرشوهب مری    ازجمله محدودیت

دالیر    مرتصری و سرایر   ه علرت دسترسی به تمامی کارکنان بر 

شرود  با توجره بره نترایج ایرپ پرشوهب پیشرنهاد مری        .اشاره کرد

تری در رابطه با شناسایی فاکتورهای مرؤ ر برر   های بیببررسی

چررا    صورت گیرد میان  شر کارمندایجاد و تشدید سردرد در 

عردم   و هسرتند هرای دولتری   که کارمندان پایه و اساس سرازمان 

توجه به ایپ مسائ  نه تنها بر سالمت ایپ افراد تر  یر دارد بلکره   

 .شودمی نیز ت توسط آنها به جامعهباعث اتتالل در ارائه تدما

 گیر نتیجه

که سردرد در کارمنردان   دادنشان  ااضر های مطالعهیافته

سرردرد و  . دانشگاه علوم پزشکی رفسرنجان شریو  براالیی دارد   

توانرد در برازده کراری کارمنردان     های ااص  از آن میناتوانی

 .ت  یر منفی داشته باشد

 تقدير و تشکر

تمررامی کارمنرردان  از داننرردالزم مرری نویسررندگان برتررود

ام ایرپ تحقیرق   جر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان که ما را در ان

کده اعضای شرورای پشوهشری دانشر   از چنیپ و ه  کردندیاری 

ایرپ مقالره   . ورنرد آبعمر    پزشکی رفسرنجان تشرکرو  ردردانی   

پزشررکی جهررت اتررذ درجرره نامرره دانشررجوی پایرران برگرفترره از

 مصوباز بودجه  لعهمطاهای ایپ هزینه است و دکترای پزشکی

میپ گردیده  شی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تشورای پشوه

 .است
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