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 چكیده 
ن ینه ترین و پر هزیع تریکی از شایدرد کمر: سابقه و هدف

و پرستاری از مجله مشاغلی است كه به  صدمات شغلی حمسوب می شود
قات یاكثر حتق. وع باالی كمردرد مهراه استیت كاری با شیعلت ماه

 درصد 50ش از ین گروه شغلی را بیوع كمردرد درای ش،اجنام شده
م ناشی از آن یتق مسريم و غیهای مستق نهیاند که هز گزارش کرده

ق حاضر با هدف شناخت عوامل خطر کمردرد و در یحتق. قابل توجه است
 .نه های آن در پرستاران اجنام گرفتیجه کاهش هزینت

ر ـی بـ مقطع-یـلی حتل-یـفیه توصـ مطالعایـن: ها مواد و روش
های  مارستانیل در بـاران شاغـی از پرستـه تصادفـ منون1226روی 

آوری  برای مجع. ی مازندران اجنام شدگاه علوم پزشكوابسته به دانش
های خمتلف شامل اطالعات فردی، شغلی، سوابق  اطالعات از پرسشنامه

لربگر و افسردگی بك استفاده یمشخصات کمردرد، اضطراب اسپپزشکی، 
فی، کای دو و یل اطالعات با استفاده از آمار توصیه و حتلیجتز. شد
 .ام گرفتاجن) Odds Ratio(زان خطریم

ک ماهه، شش یع نقطه ای، یو بررسی شدرمنونه مورد: ها یافته
   یبک ساله و در طول زندگی کمردرد به ترتیماهه، 

 منایـه ن،ـس. دـ درصد گزارش ش62 و6/59،  9/58،  3/56،  5/51
ت یان، وضعميتعداد حاملگی و زا ،)BMI)Body Mass Index تـوده بدنـي

 از عوامل خطر >05/0P  و افسردگی باقتصادی، اضطراب ااجتماعی و
کمردرد با عوامل خمتلف شغلی از مجله سابقه .كمردرد حمسوب شدند

ت شغلی ارتباط معنی یزان رضایکار، مست در شغل، خبش حمل خدمت و م
 بلند کردن بار ،وع دردی علت شنیتر شیب. >P)05/0( داشتداری 

دهنده  نيو تسکدکننده ین عامل تشدیع تریو شا)  درصد4/30(نيسنگ
) بیترت ه بدرصد2/59و  درصد 6/57(ستادن طوالنی و اسرتاحت یدرد ا

با مرخصي  ، به علت کمردرد درصد7/33ها  منونهنياز ب. ذکر شد
 . روز گرفته بودند79 نيانگیم

ن مطلب است که یدی بر اییق تأین حتقیافته های ای :استنتاج
 نيچن هم. ی کمری هستندها بیتری برای آس شیپرستاران در معرض خطر ب

رسد که  ينظر م هرابطه عوامل شغلی با کمردرد معنی دار بوده و ب
ر بتوان به ارتقاء ـل خطـن عوامیل ایا تعدیح یبا کوشش جهت تصح

 دها وآم يزود و به كاهش پـن گروه افیازده كاری در اـسالمت و ب
 .های حاصل از آن كمك منود نهیهز

  
 ، پرستاری، عوامل خطرکمردرد :هاي كلیدي  واژه
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E  در شوراي پژوهشي دانشگاه ثبت شده و با محایت مايل دانشگاه علوم 82 -106این حتقیق طي مشاره 
 .پزشكي مازندران اجنام شده است

: ساري * +  دانشگاه علوم پزشكی مازندران )اریاستاد(عضو هیأت علمي وتراپی، یزیمتخصص ف *
  دانشكده پزشكي-بلوار خزر

كارشناس  *** دانشگاه علوم پزشكی مازندران ) مربي(علمی هیأت ی، عضو یكارشناس ارشد ماما **
 دانشگاه علوم پزشكی مازندران) مربي(علمی هیأت ارشد پرستاری، عضو 

 دانشگاه علوم پزشكي مازندران) دانشیار( متخصص آمار و اپیدمیولوژي، عضو هیأت علمي ****
E 12/5/84:            تاریخ تصویب   20/5/83: تاریخ دریافت 
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 مقدمه
 (MSD)1 اسکلتی -اختالالت عضالنی 

ــا ــر عیاز ش ــیت نه یزـن و پره
ی حمــسوب ـات شغلـ ـن صدمــیــ تر
یـك  را هـر سـاله    ی ز ،دـشون می

صدمات مرتبط بـا کـار را    سوم  
 .)2،1(دهند ل مییتشک

ن یج تـر  یکی از را  یکمردرد  
 ـ  80ن اختالالت می باشد کـه  یا

د آن را در طـول       درصد افرا  60
. )3(کننـد  زندگی خود جتربه مـی    

های شـغلی    بعضی از گروه نيدر ب 
ــراقب  ــان و م ــه کارکن  نياز مجل

  و خـصوصاً  MSD ،هبداشتی درمانی 
وع بـــاالتری یکمــردرد از شـــ 
مقــاالت . )4(برخــوردار اســت 

 نـشان  گـريي  مربوط به مهه متعدد  
ی کــه یهــا تیــمــی دهنــد فعال

ت ی مکـرر وضــع یريازمنـد تغــ ین
، نيبلند کردن بارهای سنگ بدن،  

خم شدن و چرخش مکرر هستند به   
علت عدم تعـادل بـدن و فـشار      

تواننـد در   ه کمر مـی  یروی ناح 
ــا ــته  جي ــش داش ــردرد نق اد کم

 عالوه بر عوامـل  ).5 ـ   7(باشند
ــییزیف ــی،کـ ــل روانـ  - عوامـ

ردرد ـز در شروع کم یاجتماعی ن 
ــ  ــی تواننــ ـــمــ ر ـد موثــ

 عوامـل   مهچنیــن  ).9،8،1(دـباشن
ط کـار از مجلـه   ی بـه حمـ    مربوط

 ت شغلی، تعـداد کارکنـان،    یمحا
اجتماعی از طرف مهکـاران     تیمحا 

وامل ـغلی از عـ ـت ش یاـ رض وکال 
مردرد ـؤثر برکـــــــــــــــم
 ).10،7،3(ندـباش یـم

کمــردرد وابــسته بــه کــار 
ون یـ لی ب 38نه ای بالغ بر     یهز

 ).5(کنـد  ل می یدالر بر صنعت حتم   
 1980هـای    مه دوم سال  یدر طی ن  

 روزهـای کـاری از دسـت      تعداد
ــردرد در    ــت کم ــه عل ــه ب رفت

ش ی افـزا  درصـد 69ا تا   یتانیبر
ن دهـه  یـ ان ایـ داشته و تا پا  
 روزهـای   درصد13کمردرد مسئول   

 ).11(وده است ـده ب ـکاری تلف ش  
                                                
1- Musculoskeletal Disorders 

 ني کمــردرد در بــ1996ال ـدرســ
ــه  000/100 ــر ب ــاغل منج  زن ش
ــصی 000/500 ــتعالجی  روز مرخ اس

 ).2(شده بود
ــی ــا بررس ــر ریه ــه ب وی ی ک

ام شـده  ـل گونـاگون اجنـ    ـمشاغ
نشان داد که پرسـتاری در راس    

ن یده گروه شغلی که به سخت تر  
 ، دچــار مـی شــوند MSDصـدمات  

ن گـروه   یـ  و درا  )2(قرار دارد 
ر گروه ین زیتر ز کمردرد مهم  ین

MSD  بـه   ؛)3(دهـد  ل می ی را تشک 
ــ ــه ش ــد از یطــوری ک وع آن بع

 مقـام دوم  ،نيمشاغل صنعتی سنگ  
مربوط  مطالعات ).11(را داراست 

ش یکه در طی بـ شناسي  گريي  به مهه 
از دو دهه اجنـام گرفتـه انـد      
ــردرد در   ــاالتر کمـ ــروز بـ بـ

سه بــا یــپرسـتاران را در مقا 
- 15(ت عمومی نشان می دهند    یمجع
ــ در ا).12 ــی ــات ش وع ین مطالع

ک ماهـه   یـ ،  درصـد 9/13ای   نقطه
 و در   درصد7/69 ساالنه   درصد،24

ــدگی   ــول زن ــد9/77ط  و )5(درص
 سـاله  2ک مدت  ین درطی   بروز آ 

 ).13( درصد گزارش شده است47
دهـد کـه     يها نشان مـ    بررسی

ــد18 ــت درص ــه عل ــتاران ب  پرس
ــرک    ــود را ت ــار خ ــردرد ک کم

و بـه دنبـال شـغل       )5(کننـد  می
گری می روند که البتـه بـه     ید

علت مـشکالت کمـری فرصـت هـای       
ز بـرای آنـان   یـ گـر ن  یشغلی د 

از طرفـی کمـردرد    . حمدود اسـت  
ون یـ لیک میـ از علت سه چهارم   

 نيروز کاری از دست رفته در بـ   
پرسـتاران در طــی سـال بــوده   

ن مسائل  ی به هر حال ا    ).11(است
ل بـار اقتــصادی و  یــباعـث حتم 
ستم یفی مراقبتی در س یمشکالت ک 

 .هبداشتی درمانی می گردد
ق حاضر با هدف یلذا حتق

شناخت عوامل خطر کمردرد در 
ن یپرستاران اجنام گرفت تا بد

اجنام اقدامات  وان باله بتیوس
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ل بعضی از یانه و تعدريشگیپ
ن عوامل خطر گامی موثر در یا

ن گروه و یجهت ارتقاء سالمت ا
 .های آن برداشت نهیکاهش هز

  
 ها مواد و روش

ــا ــه روش  یـ ــه بـ ن مطالعـ
ــ ــی در ی حتل-فییتوصــــ لــــ

ــتانیب ــه  مارس هــای وابــسته ب
دانشگاه علوم پزشكی مازندران   

می هـای عمـو   ه خبشیکه دارای کل  
   اجنــــام گرفــــت و ،بودنـــد 

  
  

صورت تـصادفی از     ه منونه ب  1226
هـای    پرستارانی کـه در رده   نيب

خمتلف شغلی در خبش های گوناگون   
مارستان بـه کـار پرسـتاری      یب

.  انتخـاب شـدند   ،مشغول بودند 
صـورت تـصادفی در     ی بـه  ريگ منونه

هـای   مارسـتان بی نيابتدا از بـ   
د و یاستان مازندران اجنام گرد  

هـای خمتلـف هـر      خبـش نيبسپس از   
ــداد  یب ــتان تع ــسانی یمارس ک
صـورت تـصادفی بـه مطالعـه        به

ن افـراد  یـ ه ا یکل. وارد شدند 
افــت فـرم اطالعــات  یپـس از در 

ــا ــه یرض ــود را از ورود ب ت خ
ارهای یمع. مطالعه اعالم کردند  

ــامل  ــه شــ ــذف مطالعــ     : حــ
 ـ  2 ـ سـابقه جراحـی پـشت     1

هـا    ـ شکستگی مهره 3وز یاسکول
 6 ـ اسـتئوپروز   5 ـ حاملگی  4

 ـ عدم  7 اسكلروزیسپل یـ مولت
  ت از شـرکت در مطالعـه و     یرضا

 . ـ تومور پشت بوده است8
ــات   ــع آوری اطالع ــرای مج ب

ک، شــغلی و طبــی از یـ دموگراف
پرسشنامه ای که توسط منونه ها   

. دیـ  استفاده گرد ،شد ل می یتکم
 پرستاران بـه سـؤاالتی    نيهم چن 

ژگی یدر مورد وجود کمردرد و و  
پرسشنامه . ای آن پاسخ دادند  ه

 و  (Spilberger)برگـر  لیاضطراب اسـپ  
ز بــرای یــ ن(Beck)کافــسردگی بــ

ت روانی پرسـتاران   یبررسی وضع 
اعتبـار علمـي    . دیـ ل گرد یتکم

 اضطراب اسـپیل برگـر و     آزمون
افسردگي بك توسط حمققني زیـادي    

سنجیده شده است و پژوهـشگران    
كار  هرا ب زیادي در كشور ما آن  

 ایـن ابزارهـا یـك     .ندا  گرفته
املللي هستند كه توسط   مقیاس بني 

ــتان ــران )1368(دادســ درایــ
 ایـن   ).16(هنجاریابي شده انـد   

ابزار در ایران توسـط پنـاهي     
نیز مـورد بررسـي     ) 1372(شهري

ــت ــتفاده   قرارگرف ــا اس ــه ب ك
ــا  ــاي كرونبـ ــریب آلفـ  خازضـ

حالت و صـفت     مقیاس دروني مهبستگي
این ضریب . اضطراب مشخص گردید  

 و  9/0-/89مقیاس حالت بـني     در  
 9/0-87/0در مقیــاس صــفت بــني 

 افسردگي  آزمون. )17(بوده است 
 آزمـون ز به عنـوان یـك    یبك ن 

مستقل از فرهنگ خـاص شـناخته     
شده و طبقات خمتلف سـازنده آن    
اختصاص به حمیط اجتماعي معـیين    
ندارد و حيت خمصوص به هیچ طبقه   
. اقتصادي یا حتصیلي خاص نیـست   

ضریب مهبـستگي   ) 1361(گودرزوند
 آزمـون  افسردگي بك بـا    آزمون

فارسي میين مالت را با در نظر   
 و ضـریب    62گرفنت درجـه آزادي     

 درصـد بیـان     99مهبستگي پريسون   
 ).18(كرده است

ق با ین حتقیهای ا داده
 مورد SPSS 11استفاده از نسخه 

ل قرار گرفته و یه و حتلیجتز
وع کمردرد و یبرای بررسی ش
ها از آمار ريمتغرابطه آن با 

زان خطر یفی، كای دو و میتوص
 .دیاستفاده گرد

 
 ها یافته
 پرستار كه 1226ق ین حتقیدرا

ــردان  1/18 ــان را م ــد آن  درص
ل می  ی درصد را زنان تشك    9/81و

ــد ــرار ،دادن ــی ق ــورد بررس  م
 منونـه هـای     درصد100گرفتند و   

مـورد نظــر پرسـشنامه هــا را   
شرت منونـه هـا    یب. ل کردند یتکم

 25 -35ده ســـــنی در حمـــــدو
قــرار داشــتند و ) درصــد4/41(

  متاهـــــــــل بودنـــــــــد
 .) درصد2/85(
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ک ماهه، شش ی، يا وع نقطهیش
ک ساله کمردرد به یماهه، و 

 و 9/58،  3/56،  5/51ب یترت
وع آن در طول ی درصد و ش6/59

از  .دست آمد ه درصد ب62زندگی 
  عوامل فردی مطابق جدولنيب

سن، تعداد حاملگی،  1مشاره
 -ت اجتماعییان، وضعميزاتعداد 

منایه توده اقتصادی، 
، اضطراب وافسردگی )BMI(بدني
خطر كمردرد   عامل>05/0Pبا 

 .حمسوب شدند
 )درصـد 3/30(کثر پرستاران ا

علت شروع کمردرد را بلندکردن   
 نيمهچـن .  ذکـر کردنـد   نيبار سنگ 

ی ميـ درصد از درد مـزمن دا     6/20
درصد طول  2/18ت داشتند و    یشکا

د سـال گـزارش   مدت درد را چنـ   
منونه مـورد بررسـی      در. کردند

ک بـار،   یافراد برای    درصد2/7
 6/53  برای دوبـار و    درصد9/14

ش از دوبار کمردرد را  یبدرصد  
ن یتـر  شیبـ . جتربه کرده بودنـد   

د درد یعـاملی کــه باعـث تــشد  
 6/57( ستادن طـوالنی  یـ ا شـد  می

 نين عامـل تـسک   یتـر  شیو ب )درصد
)  درصـد  2/59(دهنده آن اسرتاحت  

ــ ــدذکـ ــا. ر شـ ن روش یعرتیشـ
اســتفاده از دارو  درمانــــی،

 داروهـاي  نيـن بـ یبود كه از ا  
  NSAIDS ضــدالتهاب غرياســرتوئیدي

)Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs( 
  ن یتـــــــــــر شیبـــــــــــ

  
  

 .را داشـت  ) درصـد 3/25(كاربرد
 عوامل شغلی کمر درد با  نياز ب 

سـابقه کـار، خبــش حمـل خــدمت،    
ی  پرســتارت شــغلی و مسـت یرضـا 

ــت و    ــی داری داش ــه معن رابط
 درخبــش وع کمـردرد ین شــیشرتیـ ب

ــس ــد  اورژان ــزارش ش ــدول(گ  ج
 ).2مشاره

 به علت کمر درصد6/39نيمهچن
درد سابقه بسرتی در منزل با 

 درصد 3/5 روز و 44/71 نيانگیم
مارستان با یسابقه بسرتی در ب

.  روز داشتنددرصد9/49 نيانگیم
ز به علت کمردرد ی ندرصد7/33

 نيانگیفته بودند که ممرخصی گر
 . روز بود27/79آن 
 
بررسی رابطه كمردرد با  .1  مشارهجدول

عوامل خطر فردی در پرستاران شاغل 
   های استان مازندران مارستانیدر ب

  

فاصله  مشخصات فردی
 نانیاطم

OR 

 39/0 31/0- 49/0 سن 
 41/0 30/0- 55/0 تعداد حاملگی

 43/0 31/0- 61/0 انميتعداد زا
ت اجتماعی ـ یوضع

 اقتصادی 
99/0 -6/0 77/0 

BMI 78/0 -49/0 62/0 
 56/0 44/0- 70/0 اضطراب 
 50/0 34/0- 73/0 افسردگی

 
*OR: Odds Ratio  ** BMI: Body Mass Index 

 
رابطه کمردرد با عوامل : 2  مشارهجدول

خطر شغلی در پرستاران پرستاران 
های استان  مارستانیشاغل در ب

 مازندران
  

تعدادودرصد  عوامل شغلی
 مبتالیان

P value 

 سابقه کار
  سال2کمرت از 

  سال2 ـ 5
  سال5 ـ 10
  سال10 ـ 20

  سال20بیش از 

 
)6/27(8 
)7/31(19 
)3/33(19 
)6/32(30 
)4/56(557 

 
 
 

P= 0001/0  
 
 
 

 خبش حمل خدمت
 رژانساو

 داخلی
 CCU  
ICU 

 آنکولوژی
 ارولوژی
 ENTچشم و 
NICU 

 
)8/59(73 
)8/51(86 
)9/54(50 
)9/50(56 

)50(4 
)50(2 
)5/38(5 
)20(2 

 
 
 
 

P= 04/0  
 
 

 ت شغلییرضا
 عدم رضایت

 کم
 متوسط

 ادیز

 
)3/56(108 
)2/60(112 
)7/48(321 
)7/48(92 

 
 

P= 01/0  

 مست
 پرستار
سر 

زرو یپرستار،سوپروا
 مرتون

 
)3/50(552 
)3/63(81 

 
P= 0005/0  

 

 حبث
ــضالنی  ــتالالت ع ــکلتی -اخ  اس

از معـضالت  کی یوابسته به کار   
 کارکنان خبـش  نياصلی سالمت در ب  

ــی باشــد  ــان م ــت و درم . هبداش
ــردرد مهــم ــر کم ــروه ین زیت رگ
 اسـکلتی بـوده    -اختالالت عضالنی 

های پرخطر  کی ازشغل یوپرستاری  
وع کمـردرد در   یش. شود حمسوب می 

ــف   ــشورهای خمتل ــتاران ک  ،پرس
ن امرممکن است یکه ا  متفاوت است 

به علـت اخـتالف عوامـل شـغلی       
شد امـا در اکثـر مطالعـات      با
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مـی  یش ازنیکه ب گزارش شده است  
ــج   ــردرد رن ــتاران ازکم ازپرس

 .)15،14،12،4(برند می
ز کـه بـر     ین مطالعه ن  یدرا

ــاغل در  ــتاران شــ  روی پرســ
های استان مازندران    مارستانیب

 درصد از آنان    5/51اجنام گرفت   
ق دچـار کمـردرد   یـ در زمان حتق  

ــه نزد ــد کـــ ــبودنـــ ک یـــ
و ) 2000(1نـدو آمطالعه  افتهی  به

 ني مهچـن  .)19،4(است) 1986(2استابز
ک مـاه، شـش   یـ وع کمردرد در  یش

ب یک سال گذشته به ترتیماه و   
تـر   کـم . ش نشان مـی داد   یافزا

وع کمردرد در مطالعـه   یبودن ش 
قـات  یسه بـا حتق یـ حاضر در مقا  

  گــــــــــــــــــــــــرید
ــت )15،14،8،3(  ممكــن اســت بــه عل

ا اختالف یلی و غاختالف عوامل ش  
باشد، بـرای  ف کمردرد  یدر تعر 

وع ین مطالعـه شــ یــمثـال در ا 
نقطه ای به وجـود کمـردرد در     
مهان روز بررسی اطالق شد، امـا    
در بعضی از مطالعات تـا چنـد     

ز بـه  یروز قبل از بررسی را ن  
به هـر حـال    . )15(حساب آوردند 

ت عمــومی یـ سه بــا مجعیـ در مقا
وع کمردرد در پرسـتاران در    یش

ک یـ ای،  وع نقطه یش( متام موارد 
) ک سـاله یـ  شـش ماهـه،     ماهه،

قـات  یتر بـود و مهاننـد حتق     شبی
كـه   جـه گرفـت  یتوان نت  گر می ید

گروهی پرخطرجهت ابتال    پرستاران
  ).20- 22(هستند به کمردرد

 بعضی از عوامل فردی     ننيچ هم
عنوان عوامـل خطـر كمـردرد       هب

شناخته شدند كـه در بعـضی از     
ها  ز رابطه آنیگر ن یمطالعات د 

از . استد شده أییبا كمردرد ت  
تــــوان  يهــــا مـــ  مجلـــه آن 

تعداد حاملگی و   ،  )24،23،20(سن به
، )25- 27(قبلـی  های انـميتعداد زا 

 اقتــصادی-اعیـت اجتمـــیعـ ـوض
ــل،)27- 29( ــی و   عوامـــ روحـــ

 و منایه توده بدني     )9،10(روانی
)BMI( )4(اشاره منود . 

                                                
1. Ando 
2. Stubbs 

 ، علـت شـروع درد     تـرین   مهم
زارش شد ـ گنيبلندکردن بار سنگ  

ــه ــ کـ ــسـالبتـ اری از یـه بـ
ن عامل یز ایر ن ـگیات د ـمطالع

ــرا در ا ــؤثر  جي ــردرد م اد کم
ن یـ وع ا یــ ش). 14،5،2،1(اند افتهی

ک بـه   ی و نزد   درصد 3/30ل  ـعام
ـــم ــه یـــ ــود کـــ زانی بـــ

 گزارش منـوده    )1995(1لیودون  وازي
ــت ــد36( )15(اس ــل ).  درص عوام

گـــر در شـــروع درد یمــوثر د 
ــ ــردن ب  هجاب ــا ک ــاران، یج م
دن ستایـ های نامناسـب، ا    تیوضع

ــد   ــدن بودن ــوالنی و دوال ش . ط
گر یــ قات دیقـور کـه حتـ    ـط مهان
ن یا )19،15،4(اند ت کرده ـز ثاب ین

ی ت کار پرسـتار یعوامل با ماه  
 .ارتباط مؤثری دارند

گـــر یمهاننـــد مطالعـــات د
 خبـش حمـل   نيارتباط معنی داری ب  
افـت شــد  یخـدمت بـا کمــردرد   

ی که  یها و کمردرد در خبش   ) 20،5(
ــا ــنگ یوظ ــسمانی س ــری نيف ج  ت

تــر بـــوده   عیشـــا ،داشــتند 
زان ابتال  ین م یتر شیب. )5،4(است

 کارکنـان خبـش اورژانـس     نيدر ب 
ج یده شـد کــه مـشابه نتــا  یـ د

ــه  ــدومطالعــ  در )2000(2آنــ
. )4(پرستاران ژاپنی بوده است   

ی مثـل  یوع در خبش ها یش ش یافزا
ــس،  ــا  CCU ،ICUاورژان ــه ب  ک

مـاران،  یجا کردن و محـل ب    هجاب
 زمـانی و  تیط فوری، حمدود  یشرا
های روحی مهراه است، قابل    اسرتس
را عواملی که یباشد ز  يه م یتوج

ــوی در ا  ــه حن ــب ــردرد جي اد کم
هـای   توان در خبـش  يمؤثرند را م  
 .افتیفوق الذکر 
 ابطهر) 2004(3مایتونمطالعه 

بني كمردرد و عوامل رواني را 
وی با بررسی . نشان داد

پرستاران متوجه شد كساني كه 
تر   دارند بیشتري سرتس بیشید

كنند  كمردرد قبلي راگزارش مي

                                                
1. Vasiliodon 
2. Ando 
3. Monnion 
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تري  كم و نیزنسبت به دردحتمل
گرفته شدكه  نتیجه. دارند
 كننده گویي پیشعامل  هبرتین

 دیسرتس رواني بوده کمردرد
 ريکه تاث ییجا ازآن .)30(است

ادکمردرد جيعوامل روانی درا
انتظار ) 30،9،8،1(است شناخته شده

کار ط یرود عوامل روانی حم می
ز یت شغلی نیاز مجله عدم رضا

. )25،1(دگذارباشنريرآن تاثب
  ارتباط کمردرد با)2004(4دان

 وعوامل افسردگی،اضطراب
ت ی رضاکاری مانند حمیط
مهراهی ) 2004(5هاگمن ،)31(شغلی

 را )32(افسردگیکمردرد با 
  حاضرکه درمطالعهکردند بیان

 نيداری ب ز ارتباط معنیین
 شغلی، تیکمردرد با عدم رضا
 .ددست آم هاضطراب و افسردگی ب

رسد تركیيب ازمهه  به نظر مي
این عوامل خطر شامل 

فردي،شغلي،رواني و  عوامل
اجتماعي درپیشرفت  -رواني

كنند و این  كمردرد دخالت مي
عوامل به طرق خمتلف باعث 

در یك . شوند مشكالت كمري مي
حالت عوامل خطر رواني ممكن 

ر است عامل اصلي باشد و د
موارد دیگرعوامل خطرشغلي 

كمردرد  ل اولیهلتوانندع مي
پس هرگونه كوششي براي . باشند

درمان كمردرد باید با توجه 
به عوامل خطر ممكن براي هر 

 .فرد صورت گريد
اری ـای کـن روزهیـانگیم

ه علت مرخصی، ـه بـاز دست رفت
مارستان و یبسرتی شدن در ب

های  نهیل هزید حتمؤیمنزل م
ستم هبداشت و یم برسیمستقريغ

موردتوجه  دیکه با درمان است
بت یزان غیکه مد، خصوصًاريقرارگ

ش یحاضر ب ازکار درمطالعه
 .)15،13،3(باشد گرمییت دطالعاازم

ن یافته های ای به طور کلی
ی تعداد قابل مطالعه که بر رو

                                                
4. Dunn 
5. Haggman 
 

توجهی از پرستاران شاغل در 
 نشان ،دیگرد های خمتلف اجنام خبش
کی از مشکالت یدرد دهدکه کمر يم

ن ی درمانی در ا-جدی هبداشتی
باشد و عوامل متعددی  ميگروه 

 ريتوانند بر آن تأث يم
ن مطالعات یبنابرا. بگذارند

های   روشريگر الزم است تا تأثید
ن عارضه را یی از اريشگیخمتلف پ

نه های یبررسی منوده و از هز
م آن ی مستقريم و غیمستق

  .بکاهند
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