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  چكيده
اين مطالعه با . شودايجاد آثار سوء اقتصادي زيادي  ناتواني، محدوديت كاري، غيبت از كار و ممكن است باعث كه باشد مي ها در شغل پرستاري ترين ناراحتي يكي از شايع كمردرد :مقدمه

  .شده است اجراكمردرد در پرستاران  شكايات جسماني و سالمت رواني بر اعتقادات بهداشتي،هدف تعيين نقش 
از  .انجام شد 87 سال هاي شاهرود در شاغل در بيمارستان) نفر  246() بهيار پرستار و(كليه پرسنل پرستاري  رويبر يك مطالعه مقطعي است كه  تحقيق حاضر: ها مواد و روش

  .ويتني و رگرسيون لجستيك استفاده شد -دو، من - هاي كاي از آزموننيز  ها دادهتحليل  و براي تجزيه. گرديداستفاده  ها دادهآوري  ي جمعبرا CUPID نامه پرسش
در جامعه مورد . سابقه كار داشتندسال  5 از پرستاران بيش از% 69. ساعت بود 5/47 ± 8سال و ساعات كار در هفته  2/33 ± 7ميانگين سن پرسنل پرستاري  در اين مطالعه :نتايج

، آشنايي با شانههاي باالتر از ارتفاع  پرستاري، كار كردن با دست كمردرد با سابقه كار بيندهد كه  نتايج نشان مي. ماه گذشته گزارش كردند 12را در  كمردرد) نفر 145% (59مطالعه 
  ). P>05/0(وجود دارد داري اارتباط معن ،شود دليل كار افراد ايجاد مي و اعتقاد به اينكه كمردرد بهافراد مبتال به كمردرد در خارج از محيط كار، شكايات جسماني 

توانند از عوامل خطر مرتبط با كمردرد محسوب شوند، كه با مطالعات مشابه در اين  بر عوامل جسماني مرتبط با كار، اعتقادات بهداشتي و شكايات جسماني نيز مي عالوه :گيري نتيجه
 . زمينه در كشورهاي ديگر مطابقت دارد

 

  .ات جسمانيسالمت رواني، شكاي پرستاري، اعتقادات بهداشتي، كمردرد، :هاي كليدي واژه
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Role of Health Beliefs, Somatization Tendency and Mental Health on Low Back Pain 
among Nurses 
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Abstract: 
 

Introduction: Low back pain is one of the widespread problems among nurses which can cause disability, absenteeism, work restriction, 
and negative economic impacts. This study aimed at determining the role of health beliefs, somatization tendency and mental health on 
back pain among nurses.  
Methods: The present research was a cross sectional study among 246 nursing personnel (all nurses and nurse aids) working in 
Shahrood hospitals in 2008. CPUID questionnaire was used to collect data. Chi-square test, multiple logistic regressions and Mann 
Whitney test for analysis were performed.  
Results: The mean age of participants was 33.7 ± 0.2 yrs, and the mean work hours per day were 47.5 ± 8 hours. 69% of them had more 
than 5 years work experience. 59% (n=145) of the study population reported back pain in previous 12 months. Significant relationships 
were found between work experience, working with hands above shoulder height, Familiarity with people suffering from back pain 
outside of work environment, somatisation tendency, health beliefs (P<0.05). 

Conclusion: Results indicated that in addition to physical work related risk factors, health beliefs and somatisation tendency can be risk 
factors for back pain which confirms results of similar studies in other countries. 
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  مقدمه 
و از  )1( ترين مشكالت سالمتي مرتبط با كار از شايع كمردرد

در . در شغل پرستاري است )2( هاي اسكلتي عضالني ترين ناراحتي مهم
باالترين ميزان  رفته و دست بين همه مشاغل، باالترين ميزان روزهاي از

به شغل پرستاري بوده است  ، مربوطدليل كمردرد شده به غرامت پرداخت
 - هاي اسكلتي ناراحتيكه  دهد تحقيقات اپيدميولوژيك نشان مي). 3(

هاي  هاي فيزيكي مختلف در محيط عضالني با عوامل فردي، فعاليت
در ). 6و  5، 4( همچنين با عوامل رواني اجتماعي مرتبط هستندو  كار

جاكردن تكراري  جابه، عمل آمد اي كه روي پرستاران در نروژ به مطالعه
خوشايند  آرام و فقدان جوو  حمايت مديران عدم تخت،مريض برروي 
  ).6( كمردرد بودندمؤثر در از عوامل ، در محيط كار
شيوع ، پرستار 1226در استان مازندران روي  شده انجام  در مطالعه

بلندكردن بار  .سال گذشته گزارش گرديد كمردرد در يك 6/59%
با كمردرد ارتباط  ،سنگين، بخش محل خدمت و رضايت شغلي

از بين عوامل  ،در مطالعه ديگري در ايران). 7( داري را نشان دادامعن
 ).8( داري را با كمردرد نشان دادااسترس ارتباط معن ،سازماني -رواني

شده  اما اين عوامل خطر ثابت شده، براي برخي تغييرات مشاهده
براي مثال  ؛داردهاي اخير، توضيح كافي ن ها در سال درمورد اين ناراحتي

وجود  هب هاي بازو در استراليا اپيدمي مهم ناراحتي 1980سال  در اوايل
 برابر نبود ،كه با كشورهاي ديگر با روش كار و تكنولوژي مشابه آمد

 هاي هاي كمر در سال علت ناراحتي ميزان ناتواني به ،در بريتانيا ياو  )9(
 كار كاهش يافت بيشتر ازهاي جسماني  در زماني كه نياز 1992 -1953

اين تفاوت، اين فرضيه را گسترش داده است كه در ). 10( برابر شد 7
 ،هاي ناشي از آن عضالني ناشناخته و ناتواني -وقوع شكايات اسكلتي

سالمت  هاي فيزيكي و اعتقادات و فرهنگ بهداشتي به اندازه فعاليت
، و اعتقادات فردي و انتظارات) 11( رواني اهميت دارد

 ).13و  12( باشند بازو مي هاي مهمي درمورد درد كمر و كننده پيشگويي
كمردرد با يك  وقتي اعتقادات مردم درمورد ،در ويكتورياي استراليا

ميزان ناتواني كاري ناشي از  كاهشي در ،برنامه آموزشي بهبود يافت
  .)15و  14( كمردرد ايجاد شد

كايات جسماني بايد شكه نشان داده است  همچنين مطالعات اخير
در مطالعات روي  ،ثرؤكننده و يك متغير م عنوان يك عامل مخدوش به

  ).16( عضالني ارزيابي شود -هاي اسكلتي عوامل خطر شغلي ناراحتي
به اينكه اعتقادات بهداشتي درمورد كمردرد در كشورهاي  هجتو با

و عوامل فرهنگي  )17( دارد يكديگر داري باامختلف اختالف معن
 داشته ثير مهميأعضالني شايع ت -هاي اسكلتي تواند در ناراحتي مي
 ،اي در اين زمينه در ايران انجام نشده است و تاكنون مطالعه) 15( باشد

 بررسي ارتباط اعتقادات بهداشتي و شكايات ،هدف از اين مطالعه

با كمردرد  )در كنار ساير عوامل خطر( و سالمت رواني جسماني
  .باشد مي

 ها روش ومواد 
 246 تحليلي است كه روي -يك مطالعه توصيفي مطالعه حاضر

هاي امام  شاغل در بيمارستان) بهيار پرستار و(پرسنل پرستاري از  نفر
ابزار . انجام شد 87 سال االنبيا شاهرود در ، فاطميه و خاتم)ع(حسين 

شامل مشخصات فردي،  CUPIDنامه  آوري اطالعات پرسش جمع
 ،)18( نامه استاندارد نورديك سازماني كار، پرسش عوامل جسماني و

و  BSI (Brief Symptom Inventory) نامه شكايات جسماني پرسش
نامه  ، پرسشSF36نامه كيفيت زندگي بخش سالمت رواني پرسش

سؤاالتي در  و Fear Avoidance Beliefs شده اعتقادات بهداشتي كوتاه
در داخل يا خارج از محيط كار مورد آشنايي با افراد مبتال به كمردرد 

ييد أهاي مذكور در مطالعات مختلف ت نامه اعتبار و روايي پرسش. بود
  .)23و  22، 21، 20، 19( شده است

سؤال درمورد ميزان شكايت  7نامه شكايات جسماني شامل  پرسش
قلب يا سينه،  حالي، درد در سرگيجه و بي(از برخي مشكالت جسماني 

 حسي يا سوزش در كشيدن، بي م، مشكل نفستهوع يا ناراحتي شك
هايي از بدن و احساس  هايي از بدن، احساس ضعف در قسمت قسمت

) 4صفر تا (نهايت  تا بي است كه با مقياس ليكرت ابداً) داغي يا سرما
گروه  3به توزيع به  توجه نامه با نمره نهايي اين پرسش .اند كمي شده

شده اعتقادات  نامه كوتاه پرسش. شكايات كم، متوسط و زياد تقسيم شد
كنندگان درباره علل و عاقبت كمردرد  در مورد اعتقاد شركت ،بهداشتي

در . است كه به دو بخش اعتقادات عمومي و كاري تقسيم شده است
از كامالً مخالفم  ،اي گزينه 5صورت ليكرت  ها به نامه پاسخ اين پرسش

بخش عمومي درمورد امتناع از . باشد مي) 5تا  1(كامالً موافقم  تا
سؤال  4فعاليت جسماني جهت جلوگيري يا كاهش كمردرد شامل 

كسي كه درد در كمر دارد بايد از فعاليت جسماني خودداري : باشد مي
در  چون ممكن است به كمر او آسيب برسد، اين مشكالت معموالً ؛كند

. د، براي اينكه بهتر شود نياز به استراحت داردشو ماه بهتر مي 3مدت 
سبب مشكالت دائمي  ممكن استگرفتن اين نوع مشكالت  ناديده

بندي و  ها جمع در اين بخش ابتدا پاسخ نمونه. شود براي سالمتي 
قسمت  .شد) موافق و مخالف(سپس تبديل به يك متغير دوحالتي 

علت كار  كلي به رطو اين مشكالت به :اعتقاد كاري شامل يك سؤال
) موافق و مخالف(بوده و پاسخ آن به دو دسته  ؟شود افراد ايجاد مي
  . تقسيم گرديد

 5، شامل SF36 نامه كيفيت زندگي بخش سالمت رواني پرسش
باشد كه  مي) 6تا  1(وقت  سؤال با مقياس ليكرت تمام مدت تا هيچ

  .سيم شدگروه سالمت رواني خوب، متوسط و بد تق 3بنابه توزيع به 
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يك  و مجدداً نمودبه زبان فارسي ترجمه را ها  نامه پرسش ،نگارنده
ت ئهيسپس و  كردترجمه آن را انگليسي زبان زبان مسلط به  فارسي

. نمودييد أترا محتواي آن  ،اي روايي علمي طب كار و بهداشت حرفه
نفر از پرستاران آن را  15ها،  نامه جهت بررسي پايايي اين پرسش

و ضريب آلفاي كرونباخ سؤاالت مرتبط به اعتقادات  كردندتكميل 
و  BSI (Brief Symptom Inventory)بهداشتي و شكايات جسماني

 .آمد دست هب 8/0و  9/0 ،6/0ترتيب  سالمت رواني به
سال سابقه كار در شغل  داشتن حداقل يك ،معيار ورود به مطالعه

عللي چون حادثه،  ناشي از شانپرستاراني كه كمردرد .پرستاري بود
وتحليل  براي تجزيه. حذف گرديدند بود،بارداري يا عادت ماهيانه 

ويتني و رگرسيون لجستيك  -دو، من -هاي كاي از آزمون ها داده
 .درنظر گرفته شد 05/0داري اسطح معن. استفاده شد

 نتايج
و سال  2/33 ± 7ميانگين سن پرسنل پرستاري  در اين مطالعه

از پرستاران %) 69( نفر 169. بودساعت  5/47 ± 8ساعات كار در هفته 
متر  سانتي 6/162 ± 4/7 ميانگين قد. سال سابقه كار داشتند 5 بيش از

اكثر پرستاران . سابقه مصرف سيگار داشتند%) 8/2(نفر  7و فقط 
  . و بقيه مرد بودند%) 5/82(زن  ،كننده شركت

ماه گذشته  12كمردرد در داشتن %) 59(نفر  145در بين پرستاران 
مبتال به سياتيك و %) 62(نفر  90ها  آن ميانكه در  كردندرا گزارش 

%) 50(نفر  72. در يك ماه گذشته نيز كمردرد داشتند%) 71(نفر  103
. كاركنان درماني مراجعه كرده بودند علت كمردرد به پزشك يا ساير به
دليل كمردرد غيبت  ز بهپرستاران حداقل يك رو% 29كلي  طور به

روز طي  5تا  1بين %) 23(علت كمردرد  اند كه بيشترين غيبت به داشته
  .ماه گذشته بوده است 12

از پرستاران با % 45در بررسي عوامل دموگرافيك مالحظه شد كه 
سال  5با سابقه كار بيشتر از  آنان% 65سال و  5 سابقه كار كمتر از

شيوع بيشتري  ،بيشتر كار افراد با سابقه كمردرد را گزارش كردند كه در
داري را بين اين دو نشان داد ادو ارتباط معن -و آزمون كاي گزارش شد

)004/0P= .(61 % 12پرستاران زن كمردرد در % 59پرستاران مرد و 
معناداري بين جنس و ابتال به  اما ارتباط ،ماه گذشته را گزارش كردند

 سن مبتاليان به كمردرد و افراد .)P=823/0(كمردرد مشاهده نشد 
به  توجه آمد كه با دست بهسال  31 ± 6و  34 ± 8ترتيب برابر  سالم به

معناداري بين دو ميانگين وجود دارد  ويتني تفاوت -آزمون من
)05/0P<( .شود ميانگين سن مبتاليان به  طور كه مالحظه مي همان

 162 ± 9/6ميانگين قد در گروه مبتال به كمردرد . كمردرد بيشتر است
آمد كه آزمون  دست به متر سانتي 163 ± 7/7و در گروه سالم  متر سانتي
  ).1جدول ) (P=548/0(دهد  داري را نشان نمياويتني تفاوت معن -من

  

  كمردرد در پرستاران باعوامل فردي مرتبط  -1جدول
  مقدار احتمال  (%) كمردرد ندارند  (%) كمردرد دارند هاويژگي
  $> 0001/0  3/31±  3/6  5/34±  6/7 *سن
  $548/0  163±  7/ 7  162±  9/6  *قد

 جنس
  ) 41( 84  ) 59( 119 زن    #823/0  ) 5/39( 17  )5/60( 26 مرد  

  سابقه كار

  ) 35( 59  ) 65( 110  سال 5بيش از  # 004/0  )5/54( 42  ) 5/45( 35  سال5تا1  
  دو  -آزمون كاي #، مستقل t آزمون $، انحراف استاندارد± ميانگين *
  

آشـنايي بـا   عوامل جسماني، ( عوامل مرتبط با كمردرد در پرستاران-2جدول
  ) اعتقادات بهداشتي و سالمت رواني شكايات جسماني، ،فرد مبتال به كمردرد

  كمردرد دارند  مرتبطعوامل
 )%( تعداد

  كمردرد ندارند
  مقدار احتمال  )%( تعداد

  بيش از يك ساعت روز شانههاي باالتر از ارتفاع  كاركردن با دست
  ) 0/32( 34  ) 68( 72  بله   011/0  ) 0/48( 67  ) 52( 72  خير 

  آشنايي با فرد مبتال به كمردرد در خارج از محيط كار
  ) 0/35( 66  )65( 123  بله  > 0001/0  ) 0/61( 35  ) 39( 22  خير  

  شكايات جسماني

  
  ) 0/47( 85  ) 53( 96  كم

  ) 0/30( 15  ) 70( 35  متوسط  002/0
  ) 0/7( 1  ) 93( 14  زياد
  سالمت رواني

  
  ) 8/54( 69  )2/45( 57  خوب

  ) 0/64( 69  ) 36( 39  متوسط  367/0
  ) 7/41( 5  ) 8/53( 7  بد

  بهداشتي عمومياعتقادات
  ) 0/50( 25  ) 50( 25  مخالف  15/0  ) 0/39( 76  )61( 120  موافق  

  اعتقادات بهداشتي كاري
  ) 0/54( 35  ) 46( 30  مخالف  015/0  ) 0/36( 66  )64( 115  موافق  

  

بهيار يا (همچنين ساير عوامل دموگرافيك شامل شغل اصلي 
 جنس و مصرف سيگار ، تحصيالت، ساعات كاري در هفته،)پرستار

عوامل جسماني و  از .معناداري را با كمردرد نشان ندادند ارتباط
هاي باالتر  كردن با دست سازماني كار مورد بررسي در اين مطالعه، كار

 بيش از يك ساعت در روز با ابتال به كمردرد ارتباط شانهارتفاع  از
افرادي كه با  .)=011/0Pدو،  -آزمون كاي(معناداري نشان داد 

كنند  كار مي روز بيش از يك ساعت در شانههاي باالتر از ارتفاع  دست
ماه گذشته را گزارش كردند  12كمردرد در % 52و سايرين % 68

بار  دادن حركت :ساير عوامل جسماني و سازماني كار ازجمله). 2جدول (
كان در پل 30رفتن بيش از  يا بيشتر با دست، باال و پايين يكيلوگرم 25

 شدن بيشتر از يك ساعت در نشستن يا دوال زدن يا چمباتمه روز، زانو
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گيري در  زماني كار، انجام مقدار مشخصي كار در روز، تصميم روز، فشار
و شغل  رضايت از كار كار، روابط شغلي، احساس امنيت شغلي، پاداش،

  .معناداري را نشان ندادند درد ارتباط با كمر ،دو
ط كمردرد با آشنايي پرستار با افرادي كه در محيط كار در مورد ارتبا

دو ارتباط  -يا در خارج از محيط كار مبتال به كمردرد بودند، آزمون كاي
داري را بين ابتال به كمردرد و آشنايي پرستار با فرد مبتال به امعن

پرستاراني كه % P(. 65>05/0( كمردرد در خارج از محيط كار نشان داد
% 39 به كمردرد در خارج از محيط كار آشنا بودند و با فرد مبتال

پرستاراني كه با فرد مبتال به كمردرد در خارج از محيط كار آشنا نبودند، 
  ).2جدول (ماه گذشته را گزارش دادند  12كمردرد در 

پرستاران با % 53كه  با شكايات جسماني مشاهده شد  ارتباط در
% 93ا شكايات جسماني متوسط و ب% 70ميزان شكايات جسماني كم، 

ماه گذشته را گزارش  12با نمره شكايات جسماني زياد، كمردرد در 
 آمد دست و ارتباط معناداري بين شكايات جسماني و كمردرد به كردند

)002/0=P( به عبارتي شيوع كمردرد در پرستاراني كه شكايات ،
رد در شيوع كمرد). 2 جدول(جسماني بيشتري دارند باالتر است 

نامه شكايات جسماني پاسخ  پرستاراني كه به هريك از سؤاالت پرسش
قلب  ، درد در%74حالي  سرگيجه و بي: نهايت دادند برابر بود با زياد و بي
، %76كشيدن  ، مشكل نفس%79، تهوع يا ناراحتي شكم %60يا سينه 

، احساس ضعف در %83هايي از بدن  قسمت حسي يا سوزش در بي
  %.79و احساس داغي يا سرما % 80از بدن هايي  قسمت
مورد اعتقادات بهداشتي درمورد كمردرد كه خود به دو قسمت  در

 ،شد، در قسمت اعتقادات عمومي اعتقادات عمومي و كاري تقسيم مي
از پرستاران با امتناع از فعاليت جسماني جهت %) 80(نفر  196

% 61كه مالحظه شد . جلوگيري از آسيب به كمر موافق بودند
پرستاراني % 50ند و ا پرستاراني كه با امتناع از فعاليت جسماني موافق

باشند كه  ماه گذشته به كمردرد مبتال مي 12كه موافق نيستند، در 
دو ارتباط معناداري را در اين خصوص نشان نداد  -آزمون كاي

)150/0=P .(181 ،كليه پرستاران مياندر : در قسمت اعتقادات كاري 
شود و بقيه با آن  اعتقاد داشتند كه كار باعث كمردرد مي%) 74(نفر 

پرستاراني كه اعتقاد داشتند كه كار باعث كمردرد % 64. موافق نبودند
ماه  12پرستاراني كه اعتقاد نداشتند، كمردرد را در % 46شود و  مي

دو ارتباط معناداري در اين  - گذشته گزارش كردند و آزمون كاي
با سالمت   ارتباط دراما  ).2جدول ) (P=015/0(خصوص نشان داد 

معناداري بين سالمت رواني و  دو ارتباط -رواني براساس آزمون كاي
  .)2جدول ( )P=367/0(نشد  هابتال به كمردرد در پرستاران مشاهد

جهت بررسي عوامل مرتبط با كمردرد مدل رگرسيون لجستيك 
عوامل  ،نتايج مدل ).3جدول (برازش شد ) Backward(روش پسرو  به

 هاي باالتر از سابقه كار، كاركردن با دست: كمردرد را در پرستاران خطر
بيش از يك ساعت در روز، آشنايي با فرد مبتال به كمردرد  شانهارتفاع 

. نشان داد ،محيط كار، شكايات جسماني و اعتقاد كاري در خارج از
كنيم  مشاهده ميه شد شده و نسبت شانس برآورد به مدل برازش توجه با

 2سال  5ابتال به كمردرد در پرستاران با سابقه كار بيشتر از  شانسكه 
پرستاران با سابقه كار كمتر از در ابتال به كمردرد  شانسبرابر بيشتر از 

علت رابطه سن با  بهكه الزم به ذكر است (است )  :2/1CI- 4(سال  5
ابتال به كمردرد در  شانس). سابقه كار، فقط سابقه كار در مدل وارد شد

 بيش از يك ساعت در شانههاي باالتر از ارتفاع  پرستاراني كه با دست
. است)  :1/1CI- 6/3(برابر بيشتر از ساير پرستاران  2كنند   روز كار مي

خارج  ابتال به كمردرد در پرستاران كه با فرد مبتال به كمردرد در شانس
 ):7/1CI- 3/6( ساير پرستاران از بربرا 3محيط كار آشنا هستند حدود  از

ابتال به كمردرد در پرستاران با نمره  شانسهمچنين . بيشتر است
برابر پرستاران با نمره شكايات  5/2شكايات جسماني متوسط و زياد 

دو گروه شكايات جسماني (باشد  مي)  :3/1CI- 9/4(جسماني كم 
ني زياد در اين علت تعداد نمونه كم شكايات جسما متوسط و زياد به

ابتال به كمردرد در پرستاراني  شانسسرانجام ). آناليز درهم ادغام شدند
برابر  2حدود ) اعتقاد كاري(شود  كه اعتقاد دارند كار باعث كمردرد مي

الزم به ) ( :1CI- 2/3(پرستاراني است كه به اين موضوع اعتقاد ندارند 
ولي  ،شتر استبي 05/0ذكر است كه گرچه سطح معناداري آن از 

  .)مانده است مدل باقي خاطر افزايش نيكويي برازش مدل در به

 
 همراه با كمردرد در پرستارانشده براي عوامل خطرمدل رگرسيون لجستيك برازش-3جدول

  براي نسبت شانس% 95فاصله اطمينان  نسبت شانس  احتمالمقدار خطاي استاندارد برآورد ضريب عوامل خطر
  2/1 - 0/4  19/2  01/0 3/0 78/0 سابقه كار

  1/1 – 6/3  0/2  019/0 29/0 69/0 روزبيش از يك ساعت در شانهارتفاع  هاي باالتر از كاركردن با دست
  7/1 – 3/6  2/3  001/0 34/0 17/1 محيط كار آشنايي با فرد مبتال به كمردرد در خارج از

  3/1 – 9/4  5/2  009/0 35/0 91/0  شكايات جسماني
  9/0 – 2/3  7/1  086/0 32/0 55/0  اعتقادات بهداشتي كاري
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  بحث
 .چند عاملي هستند ألحاظ منش هاي اسكلتي عضالني به ناراحتي

ي و عوامل عاجتما - عوامل فيزيكي، رواني احتمالي شاملعوامل خطر 
وسيله  به بگذارند ويكديگر اثر  توانند بر اين عوامل مي .شخصي هستند

در مطالعه ). 24( گيرندثير قرار أي تحت تععوامل فرهنگي و اجتما
عضالني در  -اسكلتي عوارضترين  شايع يكي ازكمردرد  ،حاضر

ابتال با عوامل خطر كه  شده ذكرسال گذشته  در يك پرستاران 9/58%
بيش از يك  شانهارتفاع  هاي باالتر از كردن با دست كار سابقه كار، :آن

شكايات جسماني و اعتقادات بهداشتي درمورد اينكه  ساعت در روز،
آشنايي با افراد مبتال به كمردرد  ،شود دليل كار افراد ايجاد مي ها به درد

  . است شده داده نشان يط كاردر خارج از مح
) 27( و يونان )26(، تركيه )25( شيراز در مطالعه روي پرستاران در

، %69ترتيب با شيوع  بهترين عارضه اسكلتي عضالني،  نيز كمردرد شايع
پرستاران  همچنين شيوع كمردرد در .دست آمده است به% 75و % 1/44
 %5/61 ، تايلند)5( %48 ايتاليا ،)29( %29 امريكا ،)28( %7/54 ژاپن در
و ) 33( %73، سوئيس )32( %62 آلمان، )31( %60 استراليا ،)30(

 .شده است گزارش )34( %53/73 نيجريه
% 29دليل كمردرد  بهپرستاران غيبت از كار  ،در مطالعه حاضر

گزارش % 15و در آلمان % 17يونان  مطالعه در آمار اين .گزارش شد
  .)32(ه است شد

اروپاي  گروه شغلي ازجمله پرستاران در ژاپن و 4مطالعه روي در 
هاي اسكلتي  عامل خطر اصلي ناراحتي ،شكايات جسماني ،غربي

ه دست آمد به 3براي كمردرد نسبت شانس  و عضالني معرفي شده
اي كه در ايتاليا انجام گرفت عالئم  در مطالعه .)35(است 

). 36( همراه بودند سايكوسوماتيك مرتبط با استرس با كمردرد
هاي  طر ناراحتيكه خهمچنين مطالعه پالمر و همكاران نشان داده است 

شدت مطابق با تعداد شكايات جسماني افزايش  عضالني به -اسكلتي
طور ضعيفي با  شكايات جسماني به در استراليا .)15( يابد مي

 مطالعه مشابه جنتاي .)37(هاي اسكلتي عضالني همراه بود  ناراحتي
 گروه شغلي پرستاران، كاركنان دفتري و 3سوليداكي و همكاران روي 

عضالني  -هاي اسكلتي تعداد دردكه كارمندان پست در يونان نشان داد 
همچنين و شدت با بار فيزيكي كار و شكايات جسماني مرتبط بوده  به
ها  معناداري با عوامل رواني سازماني و اعتقاد به اينكه اين درد طور به
  ). 38(است همراه  ،آيد وجود مي به علت كار به

وجود درد در  مشخص شد كه، تحقيقي درمورد درد بازو، انگليس در
 ،دانستند بين افرادي كه درد بازوي خود را مرتبط با كار يا استرس مي

  ).39( معناداري شايع بود طور به
بعد سالمت رواني كيفيت  اما نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه

در مطالعه اسميت و همكاران  .نداردبا كمردرد ارتباط معناداري  ،زندگي

وقوع كمردرد با نمره ضعيف در بعد سالمت رواني كيفيت زندگي همراه 
ارتباط كمردرد با بعد  اي كه در انگليس انجام شد مطالعه در). 40( بود

تر  ايات جسماني ضعيفسالمت رواني كيفيت زندگي در مقايسه با شك
طور  همكاران سالمت رواني بهتر به هاركومب و در مطالعه . )16( بود

عضالني همراه  -هاي اسكلتي ضعيفي با نسبت شانس كمتر ناراحتي
  .)37( بود

زنان  حاضر شيوع كمردرد در تحقيقه در چاگر ،لحاظ جنسيت به
ر اين خصوص ولي ارتباط معناداري د ،كمي باالتر از مردان گزارش شد

و در % 68در زنان پرستار  شيوع كمردرددر نيجريه  .دست نيامد به
 ،در مطالعه روي پرستاران در ايتاليا). 34(ه است گزارش شد% 32 مردان

  ).5(ه است يك عامل خطر براي كمردرد معرفي شد ،بودن زن
آشنايي با افراد مبتال به كمردرد در نتايج اين مطالعه نشان داد كه 

اعتقادات بهداشتي درمورد  ، شكايات جسماني واز محيط كار خارج
با وقوع كمردرد ارتباط  ،شود دليل كار افراد ايجاد مي به كمر اينكه درد

  .دارند
  قدرداني تشكر و

در حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود از 
فاطمه  ها از همكاري خانمهمچنين . انجام اين طرح پژوهشي متشكريم

آوري  اكرم حسني در جمع و فاطمه عالي اسدي، صديقه رضواني، عرب
 .بسيار سپاسگزاريماطالعات 
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