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چكیده
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع کمردرد و ارتباط آن با اضطراب و افسردگی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به سازمان تأمین اجتماعی
 نفر) و غرضی815(  پرستار شاغل در بیمارستانهای شریعتی518  همبستگی است و جامعه آماری آن شامل- این تحقیق از نوع توصیفی.شهرستان اصفهان بود
 با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای58/5±1/2  و میانگین سنی25  تا48  نفر زن) با دامنه سن111  نفر مرد و85(  آزمودنی422 . نفر) بود558(
 پرسشنامه اضطراب کتل،)VAS(  ابزار اندازهگیری در تحقیق حاضر شامل پرسشنامه معیار اندازهگیری شدت درد.بهعنوان نمونههای تحقیق انتخاب شدند
. و روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل تحلیل شد11  نسخۀSPSS  دادههای این تحقیق بهوسیله.و پرسشنامه افسردگی بک بود
 همبستگی مثبت. درصد از پرستاران به انواع کمردردهای حاد یا مزمن با علتهای مکانیکی با شدتهای متفاوت مبتال بودند88/5 نتایج تحقیق حاضر نشان داد

 اما تفاوت معنیداری بین میانگین شدت کمردرد در پرستاران مرد.) p  5/58( و معنیداری نیز بین کمردرد با اضطراب و افسردگی در پرستاران مشاهده شد
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 توجه به عوامل جسمانی و روانی به طور همزمان در پیشگیری، با توجه به ارتباط بین کمردرد با اضطراب و افسردگی در پرستاران زن و مرد.و زن مشاهده نشد
.و درمان کمردرد در این افراد توصیه میشود
. افسردگی و پرستار، اضطراب، کمردرد:كلیدواژهها

Prevalence of low Back Pain and Its Association with Anxiety and Depression in
Male and Female Nurses
Aghayari, A.*., Ghasemi, Gh.A**., Eshaghian, M.***., Ghojoghi, M.****., Haghverdian, S. *****
* Assistant Professor, Sport Injuries and Corrective Exercises, Payame Noor University, Iran.
** Assistant Professor, Sport Injuries and Corrective Exercises, Factuly of Physical Education and Sport Sciences
Isfahan University, Iran.
*** Master of Science, Sport Injuries and Corrective Exercises, Payame Noor University, Iran.
**** Master of Science, Motor Behaivor, Factuly of Physical Education and Sport Sciences Tehran University, Iran.
***** Master of Science, Sport Injuries and Corrective Exercises, Factuly of Physical Education and Sport Sciences
Tehran University, Iran.

Abstract
Introduction: The present study examined the prevalence of back pain and its association with anxiety and
depression in nurses working in affiliated hospitals to social security organization in Isfahan city.
Research Method: The design of this research was descriptive-correlation and its population consisted of
815 nurses working in Shariati (510 subjects) and Gharazy hospitals (305 subjects). Research sample
included 244 (78 males and 166 females) with age range of 25 to 40 years and mean age 35/3±6/4 years
subjects selected using stratified random sampling method. Visual analog scale of pain questionnaire (VAS),
Katel Anxiety questionnaire and the Beck Depression questionnaire were used. Pearson correlation
coefficient and independent t-test were used in inferential statistic part. The data were analyzed with
significant level of 0/05, by SPSS 16.
Results: The results showed that 55/3% of nurses had mechanical acute or chronic low back pain. There
was a positive and significant correlation between low back pain and anxiety and depression in nurses (P ≤
0.05). Also there was no significant difference between the mean value of pain severity in male and female
nurses.
Conclusion: Due to the relationship between pain, anxiety and depression in nurses, attention to physical
and psychological factors simultaneously in the prevention and treatment of back pain in these patients is
recommended.
Key words: Back Pain, Anxiety, Depression and Nurse.
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مقدمه
کمردرد 1نوعی اختالل اسکککلتی -عضککالنی 4شککای اسککت که بخش تحتانی سککتون فقرات را تحت تأثیر قرار
میدهد و به دو صکککورت حاد یا مزمن بروز میکند .این درد اغلب ماهیت مکانیکی 5دارد و غالباً ناشکککی از
بیماریها ،اختالالت و ضککربات وارد بر بخش پایین پشککت( 2کمر) اسککت ( .)1کمردرد یکی از شککای ترین
دردهای اسککلتی -عضکالنی اسکت که حدود  85الی 55درصد از افراد آن را دستکم یکبار در طول زندگی
خود تجربه میکنند (1و .)4براسککاس مطالعات اپیدمیولو ی حدود  55درصککد از آسککیبهای مربوط به سککتون
فقرات در ناحیه کمکککری رخ میدهکککد ( .)4براساس مطالعات اپیدمیولو ی ،کمردرد دومین دلیکککل مراجعکککه
بیماران به پزشک ،سومین دلیل انجام اَعمال جراحی و پنجمین دلیل بستریشدن افراد در بیمارستان است (.)5
کمردرد بیماری نیسککت ،بلکه عالمتی اسککت که در بسککیاری از بیماریها و اختالالت سککیسککتمیک اسکککلتی-
عضکالنی و عصکبی دیده میشکود ( .)2پیامدها و آثار ناشکی از کمردرد شکامل ناتوانی ،معلولیت ،ازدستدادن
شکلل و مرخصکیهای استعالجی است که در زمینههای اجتماعی ،روانی و اقتصادی زیانهای قابل توجهی به
فرد و جامعه وارد میکند (.)8
از دیدگکککاه سالمت شللی ،کمردرد از مهمتریکککن دالیل غیبت از ککککار ،ناتوانی شللی ،ازککککارافتادگی و نیز
کمککردرد است .هکرهه دورۀ ابتال به کمردرد طوالنیتر باشکد ،احتمال بازگشت به ککار نیز کمتر میشود (.)1
تقریباً  55درصد کمککردردهکای شللی در سنکین مهکم ککاری یعنی بین  45تا  88سال دیده میشوند .گزارش
شکده است که فقط در ایاالت متحده در هر سال  5میلیون نفر با کمردرد به پزشکان مراجعه میکنند و سالیانه
حدود  45تا  85بیلیون دالر در این خصکو

هزینه میشود ( .)8درواق کمردرد عالوه بر آسیبهای جسمی

و روانی ،خسککارات اقتصککادی زیادی را درنتیجه کاهش بهرهوری ،کاهش تولید و افزایش میزان مصککرف دارو
متوجه جامعه میکند ( .)8بررسکیهایی که درباب مشاغل گوناگون انجام شده است نشان میدهد که پرستاری
یکی از مشککاغل دهگانه سککنگین اسککت و شککاغالن این حرفه درمعرض ابتال به اختالالت اسکککلتی -عضککالنی
هسکتند( .)5در بین پرستاران ،کمردرد مهمترین زیرگروه اختالالت اسکلتی -عضالنی است ()9؛ به نحوی که
ش کیوع آن بعد از مشککاغل صککنعتی سککنگین مقام دوم را دارد ( .)15کیو و همکاران ( )1992در مطالعات خود
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پککرداخت غرامت شللی است ،بهطوریکه  52الی  25درصد از کل هککزینههککای غرامککت شللی مکربوط به

نشککان دادند که پرسککتاری یکی از مشککاغل سککخت اسککت و کمردرد یکی از مهمترین علتهای بازنشککسککتگی
زودهنگام پرسکتاران اسکت؛ به طوری که  15درصکد از پرسکتاران به علت کمردرد شلل خود را تر میکنند
ایجاد و عود کمردرد شکککوند .فقدان شکککناخت و کنترل این عوامل باعث ناتوانی افراد حرفهای و متخصککک
میشکککود و هزینههای درمانی و مراقبتی درخور توجه و غیبت از کار را بهدنبال دارد ( .)14ازنظر ماهیتِ درد،
کمردرد را میتوان به سککه دسککته تقسککیم کرد :کمردردهای گذرا 1که شککامل دردهای ناگهانی در ناحیه کمر و
3 . Mechanical
4 . Low Back

5. Physical And Mental Risk
6. Transient Low Back Pain

25

)1 . Low Back Pain (LBP
2 . Musculoskeletal Disorder
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( .)11در این زمینکه عوامل خطر جسکککمانی و روانی 8متعددی در محیط کار وجود دارند که میتوانند باعث
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اغلب ناشککی از اسککترین بخش تحتانی سککتونفقرات اسککت؛ کمردرد حاد 1که با اتخاذ وضککعیتهای غلط،
خمشکدنهای مکرر و طوالنیمدت یا ضکربات وارد بر سکتون فقرات ایجاد میشود و اغلب کمتر از یکماه از
شروع آن میگذرد؛ و کمردردهای مزمن 4که بیش از یکماه از بروز آن میگذرد و اغلب درنتیجه درمان نشدن
کمردردهکای حاد بروز میکند .ازنظر علتشکککناسکککی 5،کمردرد را میتوان به دو دسکککته با علت مکانیکی و
غیرمکانیکی تقسکیم کرد .حدود  95درصکد کمردردها ناشی از عوامل مکانیکی مانند ضربه ،حرکات نامناسب،
ضکع

عضکالت ،فشکار به ستون فقرات کمری یا در اثر وضعیت بدنی نامطلوب در حاالت نشسته و ایستاده

اسکت .عوامل مکانیکی به دو گروه عوامل پیشزمینهای و آشککارسکاز تقسیم میشوند که عوامل پیشزمینهای
(مستعدکننده) شامل قرارگرفتن در وضعیتهای نامناسب ،کاهش تحر درنتیجه عدم استفاده و بهبود ناکافی،
اسکترس ناشی از کار ،هاقی و عوامل آشکارساز شامل استفاده جدید 2،استفاده بیش از حد 8،استفاده نامناسب

1

و ضکربه 8هستند .علتهای غیرمکانیکی شامل آن دسته از علتهای کلینیکی و یا بیماریهای سیستمی هستند
که در سکککیر بیماری ممکن اسکککت باعث کمردرد شکککوند .شکککای ترین علل غیرمکانیکی کمردرد عبارت از
بیماریهای التهابی ،بیماریهای عفونی ،سککرطانها ،و بیماریهای متابولیکی و مسککمومیت با فلزات سککنگین
رادیوم است (.)15
بارهای سککنگین ،خمشککدن و هرخش مکرر سککتون فقرات کمری هسککتند ،میتوانند در ایجاد کمردردهایی با
ماهیت مکانیکی نقش داشکته باشکند ( .)12در تحقیقی که درباره  15551کارمند و کارگر شرکت ایران خودرو
انجام شکد ،شکیوع کمردرد در طول یکسال  41درصد ( 45درصد مردان و 48درصد زنان) بوده است .در این
تحقیق عواملی هون افزایش سکن ،نداشکتن ورزش منظم ،برداشتن اجسام سنگین ،و انجام کارهای تکراری و
یکنواخت با شککیوع کمردرد رابطه نزدیکی داشککتند ( .)12برخی از روانشککناسککان اضککطراب را موقعیتهای
هیجکانی ذکر میکنند که ممکن اسکککت موجب بروز دردهای داخلی با ریشکککهای اغلب ناشکککناخته و گاهی
فراموششکده شود و که حاصل آن بههمریختن وض تعادل است که با سن ،جنس ،شلل و بیماری همبستگی
دارد .افسکردگی نیز اختالل خلقی 5طبقهبندی شککدهای اسکت؛ بهطوریکه نشککانههای معینی مانند ازدسککتدادن
احساس لذت از انجام فعالیتهایی که قبالً لذتبخش بودهاند ،داشتن حالت روحی اندوهگین یا تحریکپذیر،
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تحقیقات پرشکمار همهگیرشکناسکی نشان میدهند فعالیتهایی که نیازمند تلییر مکرر وضعیتبدنی ،بلندکردن

بروز تلییراتی هشکککمگیر در وزن بدن یا اشکککتها ،بروز مشککککالتی در زمینه خوابیدن یا تمرکزکردن بهمدت
دسککتکم دوهفته بهصککورت پایدار دارد ( .)18لوئیس و همکاران ( )4514بیان کردند که اگرهه اغلب عامل
( )1991با مطالعه پرسکتاران دریافت افرادی که میزان اسکترس باالتری داشتند ،بیشتر مبتال به کمردرد بودند و
سکط تحمل کمتری داشکتند ( .)11در تحقیق رضایی و همکاران ( )1595با هدف تعیین عوامل روانشناختی

4. New Use
5. Over Use
6. Abuse

7 . Trauma
8. Mood Disorder

21

1. Acute Low Back Pain
2. Chronic Low Back Pain
3. Etiology
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کمردرد جسکمانی اسکت ،عوامل روانی و احساسی نقش زیادی در شدت و زمان درد ایفا میکنند ( .)1مانیون
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مرتبط با ناتوانی جسککمی در بیماران مبتال به کمردرد مزمن ،یافتههای حاصککل نشککان داد عوامل روانشککناختی
84درصکد از واریانس ناتوانی جسمی را تبیین کنند ( .)18پرویز و همکاران ( )1558بیان کردند عواملی ازقبیل
ویژگیهای فردی ،روانی و اجتماعی ،وضککعیت بدن در انجام فعالیت ،اسککتراحت و عوامل فیزیکی و محیطی
نقش مهمی در کمردرد پرستاران دارد (.)15
فقدان شکککناخت و کنترل نشکککدن این عوامل باعث ناتوانی افراد حرفهای و متخصککک

 ،هزینههای درمانی و

مراقبتی درخور توجه ،غیبت از کار و هزینههای ناشکی از آن میشود ( .)14هدف تحقیق حاضر بررسی میزان
شکیوع کمردرد و ارتباط آن با اضکطراب و افسکردگی در پرسکتاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به سازمان
تأمین اجتماعی شککهرسککتان اصککفهان بود .در این تحقیق دردهای حاد و مزمن ناحیه کمر با علتهای مکانیکی
هدف توجه بودهاند و ارتباط آنها با اضطراب و افسردگی بررسی شده است.
روششناسی
تحقیق حاضکر از نوع تحقیقات توصیفی -همبستگی است و جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه پرستاران شاغل
در بیمارسکتانهای سازمان تأمین اجتماعی شهرستان اصفهان شامل  518نفر بود (بیمارستان شریعتی 815نفر و
انتخاب شدند .با توجه به تفاوت تعداد پرستاران دو بیمارستان شریعتی و غرضی و با هدف تعیین سهم حجم
نمونه از هر بیمارسکتان و افزایش تعمیم نتایج تحقیق ،از روش نمونهگیری تصکادفی طبقهای متناسب با جامعه
آماری استفاده شد .برایناساس 185 ،نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان شریعتی و  91نفر از پرستاران شاغل
در بیمارسکتان غرضی بهعنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .آزمودنیها ،پس از دریافت فرم اطالعات ،رضایت
خود را مبنی بر مشکارکت در مطالعه اعالم کردند .آزمودنیهای این تحقیق را پرستاران مرد و زن با دامنه سنی
 48تا  25سکککال تشککککیل دادند که در دوره تحقیق کمردرد حاد یا مزمن با علل مکانیکی داشکککتند و سکککابقه
پاتولو یک یا دردهایی با علل غیرمکانیکی در ناحیه کمر نداشکتند که طبقنظر متخص

ارتوپد تعیین میشد.

معیارهای خروج از تحقیق شکامل تمایل نداشکتن به شکرکت در مطالعه ،سکابقه جراحی سکتون فقرات ،سابقه
آسیبهای ارتوپدی همچون شکستگی مهرهها و بارداری بود.
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غرضککی  558نفر) 422 .آزمودنی با اسککتفاده از روش نمونهگیری تصککادفی طبقهای بهعنوان نمونههای تحقیق

در این پژوهش از مقیاس اندازهگیری شککدت درد ( 1)VASجهت بررسککی شککدت درد افراد مبتال به کمردرد
اسکتفاده شکد .مقیاس اندازهگیری شکدت درد یک نوار افقی به طول  155میلیمتر ( 15سانتیمتر) است که یک
مقیاس قابل اطمینان بوده اسککت و پایایی داخلی آن  ICC=5/91گزارش شککده اسککت و بهطور گسککترده در
تحقیقات علمی بهکار رفته است (.)19

1.Visual Analog Scale
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انتهای آن صککفر یعنی بدون درد و انتهای دیگر آن  15یعنی شککدیدترین میزان درد اسککت .اعتبار و روایی این
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از پرسکشنامه اضکطراب کتل 1برای بررسکی میزان اضطراب آزمودنیها استفاده شد .پرسشنامه کتل دارای 25
سکؤال با طی

 5گزینهای بله یا درسککت ،بین ایندو  ،غلط یا نه اسککت .کتل همبسککتگی این پرسککشنامه را از

 5/89تا  5/55گزارش کرد .پایایی آزمون در داخل کشککور  5/91گزارش شککده اسککت ( .)45از پرسککشنامه
افسککردگی بک 4نیز برای تعیین میزان افسککردگی آزمودنیها اسککتفاده شککد .این دو فُرم کوتاه  15مادهای و فُرم
بلند  41مادهای دارد که در پژوهش حاضکر از فرم بلند آن اسکتفاده کردیم .این پرسشنامه نشانههای جسمانی،
رفتاری و شکککناختی افسکککردگی را اندازه میگیرد .هر ماده دارای  2یا  8گزینه اسکککت که برمبنای صکککفر تا 8
نمرهگذاری میشککود و درجات مختلفی از افسککردگی را از ضککعی

تا شککدید تعیین میکند .حداکثر و حداقل

نمره در این تسکت  15و صکفر اسکت .نتایج فراتحلیل درباره پرسشنامه افسردگی بک ( ،)4555ضریب اعتبار
درونی آن را بین  5/85تا  5/95و ضکریب اعتبار حاصکل از بازآزمایی برحسکب فاصله بین دفعات اجرا و نوع
جمعیت را در دامنه  5/25تا  5/51گزارش کرده اسککت .بک ،اسککتیر و براون ( )4555ثبات درونی این ابزار را
 5/85تا  5/94و ضکککریب آلفا را برای گروه بیمار  5/51و غیربیمار  5/51گزارش کردهاند ( .)45دادههای این
تحقیق با اسکتفاده از اس .پی .اس .اس نسخۀ  11تحلیل شده و به منظور بررسی میزان شیوع کمردرد و میزان
ارتباط آن با متلیرهای افسکردگی و اضکطراب در هر گروه از آمار توصکیفی و ضکریب همبسکتگی پیرسون 5و

يافتهها
آزمودنیهای این تحقیق شکککامل  422پرسکککتار ( 85مرد و  111زن) با دامنه سکککن  48تا  25و میانگین سکککن
 58/5±1/2بودند .نتایج این مطالعه نشکان داد که  88/5درصکد پرستاران در جامعه این تحقیق مبتال به کمردرد
با شکدتهای متفاوتی بودند .با توجه به نتایج حاصکل بهترتیب  84/8درصکد از مردان و  88/9درصد از زنان
تا شککدید داشککتند .بهطورکلی ،حدود  89/5درصککد به

پرسککتار تحت مطالعه در این تحقیق کمردردهای خفی

کمردرد با شکدت خفی  52/9 ،درصکد به کمردرد با شکدت متوسط و  8/5درصد کمردرد شدید مبتال بودند.
نتایج میزان شکدت کمردرد آزمودنیها در جدول  1آمده اسکت .نتایج این تحقیق نشان داد که بروز کمردرد با
اضطراب و افسردگی در پرستاران ارتباط معناداری دارد ( .) p  5/58درصورتیکه بین میانگین شدت کمردرد
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جهت مقایسه میزان شدت درد بین دو گروه زنان و مردان از آزمون  tمستقل استفاده شد.

بین پرسکتاران مرد و زن تفاوت معناداری مشکاهده نشکد و با توجه به تأثیر نداشتن جنسیت در میزان میانگین
شدت درد در پرستاران نتایج به صورت کلی در جدول  1ارائه شده است.

3. Pearson Correlation Test

25

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1393.12.8.5.2

2. Beck

1. Katel

بررسي ميزان شيوع کمردرد و ارتباط آن با...

جدول  .3ميزان شدت کمردرد در بين آزمودنيها
فراواني آزمودنيها

میزان شدت كمردرد

درصد فراواني

(بر اساس مقیاس )VAS

آزمودنيهای مرد

آزمودنيهای زن

1

12

5/5

14

44

12/8

8

19

9/5

5

15

8/2

8

14

8/2

1

8

4/8

8

4

5

4

5

1

1

5/5

5

1

5/2

4

5

4

مجموع

44

11

55/3

بدون كمردرد

34

55

44/5

درد خفیف

1
4
5

درد متوسط

2
8
1

درد شدید

9
15

یافتهها درباب میزان شکیوع کمردرد در پرسکتاران شکاغل در بیمارسکتانهای سازمان تأمین اجتماعی شهرستان
اصفهان نشان داد 88/5 ،درصد پرستاران کمردردهای مکانیکی با شدتهای خفی

تا شدید دارند که میتواند

نشکاندهنده وجود سکختی کار و ویژگیهای شکللی آسکیبرسان در پرستاران باشد .رمضانی بدر و همکاران
( )1558نشکان دادند میزان شکیوع کمردرد در پرستاران  84/8درصد است و میانگین روزهای غیبت از کار در
اثر کمردرد در طول یکسکال قبل از مطالعه در آنان  15/5روز با انحراف معیار  11/5بوده است ( .)14مفت و
همکاران ( )1995دریافتند مرخصککی اسککتعالجی بهعلت کمردرد  19درصککد افزایش یافته اسککت و مشکککالت
ناشکی از کمردرد موجب شده تا هزینهای بالغ بر  55میلیون دالر بر صنعت بیمه تحمیل شود ( .)15با توجه به
یافتههای محققان ،مسکلم اسکت شکلل پرسکتاری یکی از مشکاغلی اسکت که احتمال بروز کمردرد بسیار زیاد
میکند که این موضکوع در پژوهش حاضکر نیز نشان داده شد .بنابراین با توجه به همسویی یافتههای پژوهش
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بحث

حکاضکککر با تحقیقات مزبور ،میتوان نتیجه گرفت که پرسکککتاران درمعرض خطر ابتال به کمردردهایی با علل
مکانیکی قرار دارند.
معنیداری بین میزان بروز کمردرد در بین پرسکککتاران مرد و زن وجود ندارد و هر دو گروه به یکمیزان از این
مشککل برخوردارند .درحالیکه پیشبینی می شکود مردان از قدرت عضالنی باالتری برخوردار باشند و بتوانند
سکختی کار را در مشاغل سخت بهتر تحمل کنند ،اما نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که در شلل پرستاری
هر دو گروه پرسکککتکاران مرد و زن بکه یککمیزان درمعرض کمردرد قرار دارنکد .به همین منظور الزم اسکککت

22
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یکافتهها درخصکککو

میزان بروز کمردرد در بین پرسکککتاران مرد و زن نشکککان داد که بهلحاظ آماری تفاوت
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آموزشهای الزم درخصکککو

هگونگی برخورد با هنین مشککککلی به تمام پرسکککتاران ارائه شکککود .یافتهها

همبستگی مثبت و معنیداری را بین کمردرد و سن پرستاران نشان داد .بهطوریکه با افزایش سن و متناسب با
آن تحلیل قدرت جسکمانی و فرسکودگی شکللی ،بهویژه در مشکاغل سخت ،احتمال بروز اختالالت اسکلتی-
عضکالنی و بهطور خا

کمردرد افزایش مییابد .در همین زمینه ،پژوهشهای دیگری نیز نشان دادند که بین

سکن و بروز کمردرد در بین پرستاران همبستگی معنیداری وجود دارد و احتمال بروز کمردرد در پرستاران با
باال رفتن سکن افزایش مییابد ( .)5 ،41-44بنابراین ،هم یافتههای پژوهش حاضر و هم یافتههای پژوهشهای
مزبور تأییدکننده این موضکوع هستند که با افزایش سن ،احتمال بروز کمردرد بیشتر میشود و این موضوع در
پرسکتاران به علت وجود سختی کار بیشتر خواهد بود .یافتهها همبستگی مثبت و معنیداری را بین کمردرد و
اضکطراب پرستاران نشان دادند .اضطراب انتقالدهندههای شیمیایی بهخصو

نورآدرنالین و آدرنالین خون را

افزایش میدهد که موجب تنش و بهدنبال آن اسپاسم عضالنی میشود و میتواند زمینهساز بروز کمردرد گردد
( .)15لوئیس و همکاران ( )4514سککازوکار پیشککنهادی برای تأثیر عوامل روانی بر کمردرد مزمن را تلییر در
میزان فعالیت عضکالنی بهصکورت تأخیر در فعالسکازی و فراخوانی بهویژه در عضککالت پارااِسپینال و متعاقباً
افزایش فشکار بر سکتون فقرات بیان کردند .در بررسکیهای صورتگرفته ،آنها هنین نتیجه گرفتند که در افراد
حرکاتی که ازنظر آنها مضکر اسکت ،فعالیت عضالت پارااِسپینال تلییر یافته و افزایش مییابد .محققان در پایان
وجود ارتباط بین عوامل روانی و کمردرد مزمن را تأیید و پیشکککنهاد کردند در مرحلۀ درمان برای کاهش تنش
عضالنی ،بهتر است بیمار از لحاظ وجود اختالالت روانی مانند اضطراب و افسردگی بررسی شود ( .)1جنسن
و همکاران ( )4514به این نتیجه رسکیدند که پیشکگیری از کمردرد و درد اندام فوقانی به رویکردهای مختلفی
نیاز دارد و اض کطراب در بین فاکتورهای مؤثر بر درد باید در نظر گرفته شککود ( .)45برهمخوردن تعادل روانی
عاملی اثربخش در بروز کمردرد و دردهای عضالنی گزارش شده است .اعتقاد بر این است که اضطراب عامل
اولیه در بروز اختالالت روانی اسکت و افرادی که از اضطراب مداوم برخوردار باشند که بهلحاظ جسمانی نیز
دهار مشکل میشوند ( .)11بنابراین ،وجود مشکالت روانی ،بهخصو

اضطراب ،میتواند زمینهساز کمردرد

و دیگر دردهای عضکالنی شکود و این موضکوع در دیگر پژوهشها ( )42-48نیز تأیید شکده است .رضایی و

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-19

مبتال بکه کمردرد مزمن ،بکه دلیل ترس از ایجاد درد بیشکککتر و اتخاذ وضکککعیتهای خا

بههنگام مواجهه با

همکاران ( )1595در طی پژوهش خود نشکان دادند که رابطهای نسکبتاً قوی بین عوامل روانشناختی و ناتوانی
جسککمی در بیماران مبتال به کمردرد مزمن وجود دارد .بنابراین متخصککصککان بالینی بایسککت از اثر باورهای
فقرات و میزان فعالیتهای جسککمانی مطلوب با هدف بهینهسککازی راسککتای بدنی و آمادگی جسککمانی پایه در
کاهش و مدیریت ناتوانی جسککمی در افراد مبتال به کمردردهای مزمن آگاهی داشککته باشککند و بیماران را مطل
سازند()18

28
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خوداثربخشکی و عوامل روانشکناختی ،ترس مرتبط با درد ،شدت درد ،میزان آگاهی بیماران از بهداشت ستون

بررسي ميزان شيوع کمردرد و ارتباط آن با...

یافتهها در زمینه رابطه بین کمردرد و افسردگی در پرستاران نشان دهنده وجود همبستگی مثبت و معنیدار بین
آنهاسکت .پارکیتنیا و همکاران ( )4514و پینکوس و همکاران ( )4554دریافتند افسردگی درمیان افرادی که از
دردهای مزمن رنج میبرند رایج است و به نظر می رسد که در انتقال درد از فاز حاد به فاز مزمن در مقایسه با
فاکتورهای جسککمانی ،نقش پررن تری ایفا میکند .در صککورت وجود درد مزمن ،سککطوب باالی اسککترس و
اضکککطراب بکا درد و ناتوانی بیشکککتر ارتباط نزدیکی دارند و متعاقباً درمان اختالالت خلق و خوی در بیماران
دارای درد مزمن ،موجب کاهش درد و افزایش کیفیت زندگی میشککود ( .)48-41بیر 1و همکاران ( )4555در
بررسککی رابطه بین افسککردگی و اضککطراب با شککدت درد ،ناتوانی مرتبط با درد و کیفیت زندگی در  855بیمار
مبتال به درد مزمن کمر ،زانو و لگن به این نتیجه رسیدند که درجات باالی افسردگی و اضطراب با درد شدید،
ناتوانی بیشککتر و کیفیت پائینتر زندگی همبسککتگی قوی دارد ( .)45افسککردگی ازجمله اختالالتی اسککت که
ازسکویی موجب افت روانی در فرد میشکود و نوعی حالت سککون و بیحرکتی بهوجود میآورد ،بهطوریکه
فرد از فعالیت جسکککمانی دوری میکند و درنتیجه تواناییهای عملکردی او محدود میشکککود .به همین لحاظ
فقدان فعالیت و سکککون موجب میشککود تا فرد از عضککالت خود بهخوبی اسککتفاده نکند( .)48ازسککوی دیگر،
برهمخوردن تعادل در انتقالدهندههای شککیمیایی خون و کندشککدن حرکت آنها ،که موجب ناراحتی روانی فرد
پرسککتاری دارای سککختی کار اسککت و به علت فعالیت زیاد میتواند مشکککل جسککمانی بهوجود آورد ،با بروز
افسککردگی و افت روانی میتواند انواع مشکککالت جسککمانی را در فرد سککبب شککود که یکی از این مشکککالت
میتوانکد کمردرد باشکککد .تأثیر اختالالت روانی بهعنوان عامل مؤثر در بروز کمردرد در پژوهشهای دیگر نیز
گزارش شده است ( )45-41که با یافتههای پژوهش حاضر همسو است.
نتیجهگیری
با توجه به نتایج تحقیق توصکیه میشود پرستاران بهطور منظم به ورزشهای اصالحی و فعالیتهای جسمانی
منظم درکنار رعایت اصککول مربوط به بهداشککت حرکتی بپردازند تا به این وسککیله از بروز و پیشککرفت کمردرد
جلوگیری شککود .رعایت اصککول ارگونومی نیز میتواند با فراهمکردن محیط فیزیکی مناسککب اثر بهسککزایی در
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میشود ،میتواند دردهای عضالنی و بهخصو

کمردرد را در فرد به وجود آورد .حال با توجه به اینکه شلل

پیشگیری و تقلیل کمردرد پرسکتاران داشته باشد .با توجه به هزینههای هنگفتی که کمردرد بهلحاظ درمانی و
مرخصکی اسکتعالجی برای پرسکتاران دارد و اضطراب نیز عامل تأثیرگذاری در بروز کمردرد است ،الزم است
تنآرامی آرامش روانی آنها را تأمین کنند.

1. Bair
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مکدیران بیمکارسکککتانها محیط آرامی را برای پرسکککتاران و کارکنان دیگر ایجاد کنند و با برگزاری کالسهای
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