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مقدمــه :کمــردرد شــایعترین علــت ســندرم درد مزمــن اســت کــه منجــر بــه محدودیــت فعالیــت در افــراد
جوانتــر از  45ســال میشــود .مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی شــدت محدودیــت کاری در بیمــاران دچــار
کمــردرد حــاد و مزمــن انجــام شــده اســت.
روش کار 90 :نفــر بیمــار مبتــا بــه کمــردرد حــاد یــا مزمــن کــه در مــدت  3مــاه دوم ســال  93بــه درمانــگاه
روماتولــوژی بیمارســتان بوعلــی مراجعــه کــرده بودنــد ،بــه صــورت نمونهگیــری در دســترس در ایــن مطالعــه
مقطعــی مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .پرسشــنامه حــاوی اطالعــات دموگرافیــک و زمــان شــروع کمــردرد و علــت
آن از بیمــار پرســیده شــد .همچنیــن پرسشــنامه ارزیابــی محدودیــت کاری از کلیــه بیمــاران تکمیــل گردیــد.
شــدت درد بیمــاران بــا اســتفاده از معیــار  VASاندازهگیــری شــد .اطالعــات حاصــل از طــرح وارد نرمافــزار
آمــاری  SPSSشــده و بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی و تحلیلــی آنالیــز شــد.
یافتههــا :یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه بیشــترین علــت کمــر درد مراجعــان مربــوط بــه دیســکوپاتی
( 33 )%36/7بــود و تفــاوت معنــی داری در زن و مــرد از نظــر شــدت محدودیــت کاری وجــود نداشــت (0/66
=  .)Pبیمــاران دچــار دیســکوپاتی شــدیدترین محدودیــت کاری را نشــان دادنــد ( .)%72همچنیــن مشــخص
شــد رابطــه بیــن شــدت محدودیــت کاری در بیمــاران و ســن آنهــا معنــی دار اســت و بــا باالرفتــن ســن شــدت
محدودیــت کاری بــاال مـیرود ( .)r =0/42 ،P ≥ 0/001بیــن شــدت درد و محدودیتهــای کاری رابطــه معنـیدار
وجــود داشــت و بــا بــاال رفتــن شــدت درد ،شــدت محدودیــت کاری نیــز بیشــتر بــود (.)P >0/001
نتیجهگیــری :نتایــج مطالعــهی مــا نشــان داد کــه بــا بــاال رفتــن ســن و بیشــتر شــدن شــدت درد ،شــدت
محدودیــت کاری ناشــی از کمــردرد نیــز بیشــتر مــی شــود .همچنیــن بیشــترین محدودیــت کاری در بیمــاران
دچــار دیســکوپاتی دیــده شــد.

مقدمه
کمــردرد یکــی از شــایعترین بیماریهایــی جوامــع مختلــف
دنیاســت .حــدود  %65تــا  %80افــراد در طــول زندگــی خــود
کمــردرد را تجربــه میکننــد .کمــردرد شــایعترین علــت ســندرم
درد مزمــن اســت کــه منجــر بــه محدودیــت فعالیــت در افــراد
جوانتــر از  45ســال میشــود .همچنیــن دومیــن علــت شــایع
مراجعــه بــه پزشــک و ســومین علــت شــایع جراحــی اســت [.]1
شــیوع کمــردرد بــا افزایــش ســن افزایــش مییابــد و در خانمهــا
شــایعتر اســت [ .]2شــرححال طبیعــی کمــردرد مخصوصــا
طولمــدت و زمــان آن مشــخص نیســت و غالبــا خوشخیــم و
خودمحــدود شــونده هســتند [ .]3ولــی تحقیقــات نشــان داده
اســت کــه درد و عملکــرد در بیــش از  %90بیمــاران در طــی 8
هفتــه بهتــر خواهــد شــد [ .]4یــک ســری ریســک فاکتــور بــا

بــروز کمــردرد در ارتبــاط اســت کــه شــامل نــژاد ،عوامــل روانــی-
اجتماعــی ،فعالیــت ســنگین ،چاقــی ،حاملگــی و ســیگار کشــیدن
میباشــد [.]5
کمــردرد ممکــن اســت بــه صــورت حــاد (کمتــر از ســه مــاه) یــا
مزمــن (بیــش از ســه مــاه) بــروز کنــد .در بیمــاران دچــار کمــردرد
حــاد پیشاگهــی بســیار خــوب اســت و فقــط  %13از بیمــاران
بایــد درمــان دارویــی دریافــت کننــد .در حالــی کــه بیــش از %90
در طــی  8هفتــه بهبــود مییابنــد [ .]6ورزشهــای کمــر در فــاز
حــاد کمــردرد کمــک کننــده نیســت .بعــد از اتمــام فــاز حــاد
برنامــهای جهــت تقویــت عضــات محــور مرکــزی بــدن ،ورزش
کششــی و ورزشهــای هــوازی و کاهــش وزن جهــت جلوگیــری از
عــود در آینــده بایــد تنظیــم شــود [ .]7 ،5در کمــردرد حــاد درمــان
دارویــی موثرتــر اســت [.]8
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 1دانشــیار ،متخصــص طــب کار ،مرکــز تحقیقــات متغیرهــای اجتماعــی موثــر بــر ســامت ،دانشــگاه
علــوم پزشــکی قزویــن ،قزویــن ،ایــران.
 2دانشــیار ،روماتولوژیســت ،مرکــز تحقیقــات بیماریهــای متابولیــک ،دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن،
قزویــن ،ایــران.
 3پزشک عمومی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران.
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روش کار
ایــن مطالعــه توصیفــی -تحلیلــی بــه روش مقطعــی در درمانــگاه
روماتولــوژی بیمارســتان والیــت انجــام گردیــد .کلیــه بیمارانــی کــه
بــا شــکایت کمــردرد حــاد یــا مزمــن از ابتــدای تیــر مــاه ســال
 93بــه درمانــگاه روماتولــوژی بیمارســتان والیــت و بوعلــی مراجعــه
کردنــد وارد مطالعــه شــدند .معیــار ورود بــه مطالعــه بیمــاران بــا
کمــردرد حــاد و بیمارانــی بودنــد کــه حداقــل از یکســال قبــل

شــکایت از کمــردرد مزمــن داشــتند .تشــخیص بیمــاران جهــت
ورود بــه مطالعــه توســط پزشــک متخصــص روماتولوژیســت انجــام
گردیــد .حجــم نمونــه بــر اســاس مطالعــات قبلــی و بــر اســاس
شــیوع کمــردرد انتخــاب گردیــد .از  182بیمــار مراجعــه کننــده
بــه درمانــگاه روماتولــوژی بیمارســتان در طــی ســه ماهــه دوم
ســال  ،1393تعــداد  90مــورد بــه شــیوه در دســترس وارد مطالعــه
شــدند .پرسشــنامه حــاوی اطالعــات دموگرافیــک از کلیــه بیمــاران
پرســیده شــد .اطالعــات شــامل ســن ،جنــس ،و وزن بــود.
همچنیــن اطالعــات مربــوط بــه زمــان شــروع کمــردرد (حــاد در
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داد کــه ایــن پرسشــنامه بــه خوبــی قــادر بــه تعییــن محدودیــت
کار ناشــی از اســتئوآرتروز میباشــد و بــا شــدت درد بیمــار نیــز
ارتبــاط دارد [.]13
در مطالعــه دیگــری کــه در ســال  2014بــا اســتفاده از همیــن
پرسشــنامه در ژاپــن انجــام گردیــد ،اســکورهای حاصــل از ایــن
پرسشــنامه در بیمــاران دچــار ســردرد ،کمــردرد ،درد زانــو و درد
شــانه بــا افــراد ســالم مقایســه گردیــد .اســکورهای کلــی حاصــل از
پرسشــنامه و همچنیــن زیــر گروه هــای پرسشــنامه در بیمــاران بــه
طــور معنــی داری باالتــر از افــراد ســالم بــود [.]14
از ایــن پرسشــنامه جهــت تعییــن محدودیــت کاری در بیماری هــای
دیگــری ماننــد افســردگی و اضطــراب و اختــاالت خــواب نیــز
اســتفاده شده اســت .و روایــی و پایایــی پرسشــنامه در اســتفاده
در کمــردرد و بیماری هــای دیگــر تاییــد شده اســت [ .]16 ,15بــه
عنــوان مثــال ،در مطالعـهای کــه در ســال  2006توســط ساندرســون
و همکارانــش تحــت عنــوان بررســی شــدت محدودیــت کاری در
بیمــاران مبتــا بــه افســردگی و اضطــراب انجــام شــد .ایــن مطالعــه
روی  432شــاغل کــه  % 77/1زن و  % 22/9مــرد کــه  69نفــر
مبتــا بــه افســردگی و اضطــراب بودنــد .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان
داد کــه بیــن محدودیــت کاری و افســردگی و اضطــراب رابطــه
معنــیداری وجــود دارد [.]15
بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی کمــردرد در ســنین کاری و مطالــب ذکــر
شــده در مقدمــه ،ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی محدودیــت کاری
و عوامــل مرتبــط بــا آن در افــراد دچــار کمــردرد حــاد و مزمــن
مراجعــه کننــده بــه درمانــگاه روماتولــوژی انجــام گردیــد.
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اکثــر مبتالیــان بــه کمــردرد حــاد (  75تــا  90درصــد) در عــرض
شــش هفتــه بهبــود می یابنــد و تنهــا  10تــا  25درصــد در معــرض
ابتــا بــه کمــردرد مزمــن قــرار می گیرنــد .طبــق تعریــف کمــردرد
مزمــن بــه کمــردردی اطــاق می گــردد کــه بیــش از ســه مــاه بــه
طــول بیانجامــد [ .]9 ،8تعــدادی از بیمــاران نیــز هیچــگاه بهبــودی
کامــل در دردشــان ایجــاد نمیشــود .بــرای بیشــتر بیمــاران
خــط اول درمانــی اســتامینوفن یــا  NSAIDاســت .از اپیوئیــد
یــا ترامــادول زمانــی اســتفاده میشــود کــه از درد ناتوانکننــده
رنــج میبرنــد .درمانهــای ورزشــی و آمــوزش بیمــار در درمــان
کمــردرد مزمــن حائــز اهمیــت اســت .امــا اســتفاده از روشهــای
تزریقــی جهــت درمــان کمــردرد مزمــن اســتفاده نمیشــود.
دســتکاری نخاعــی نیــز اســتفاده میشــود ولــی بــه انــدازه درمــان
دارویــی موثــر نیســت [ .]4-2اطالعــات کمــی جهــت موثــر بــودن
ماســاژ و طــب ســوزنی وجــود دارد [ .]9الزم بــه ذکــر اســت کــه
کمــردرد مزمــن ،مشــکالت اجتماعــی ،شــخصی و اقتصــادی فراوانــی
بــرای فــرد ایجــاد مــی کنــد [.]5-2
مطالعــات انجــام شــده شــیوع کمــردرد را در مشــاغل مختلــف از
جملــه دندان پزشــکان ،پرســتاران ،و کارگــران شــاغل در خــط
تولیــد و عوامــل موثــر بــر آن را بررســی کرده انــد [ .]10 ,2در
مطالعــه ای کــه در ســال  2005انجــام شــد ،ناتوانــی حیــن کار را
بیــن ســه گــروه افــراد ســالم ،بیمــاران دچــار کمــردرد حــاد و مزمــن
مقایســه کردنــد .در ایــن تحقیــق از پرسشــنامه اوسوســتری جهــت
ارزیابــی ناتوانــی ناشــی از کمــردرد اســتفاده گردیــد .نتایــج مطالعــه
نشــان داد کــه میــزان ناتوانــی در کار در بیمــاران کمــردرد مزمــن و
حــاد بــه طــور معنــی دار بیشــتر از افــراد ســالم اســت [.]11
مطالعــهای توســط مصطفــی زاده ف در ســال  1383نشــان داد
کــه  %51از افــراد قــادر بــه مراقبــت از خــود بودنــد و  %40از
افــراد در زندگــی اجتماعــی روزمــره دچــار مشــکل می شــدند کــه
بــرای رســیدن بــه کیفیــت مطلــوب زندگــی برگــزاری کارگاههــای
آموزشــی بــرای بیمــاران ،پرســنل بهداشــتی و خانوادههــای
بیمــاران دارای اهمیــت میباشــد [.]10
مطالعــهای کــه توســط براکــس در ســال  2003در افــراد ســالم و
بیمــاران مبتــا بــه کمــردرد مزمــن وحــاد انجــام شــد ،نشــان داد
کــه تفــاوت قابــل مقایسـهای در توانایــی انجــام کارهــای شــخصی و
عوامــل روحــی در دو گــروه بیمــار وجــود داشــت و احســاس درد و
عوامــل روحــی مثــل تــرس از فعالیــت فیزیکــی در ســه گــروه و نیــز
دو گــروه بیمــار تفــاوت معن ـیداری داشــت [.]12
در مطالع ـهای کــه توســط لرنــر در ســال  2000در آمریــکا انجــام
شــد پرسشــنامه  Work Limitation Questionnaireجهــت
ارزیابــی محدودیــت شــغلی ناشــی از بیمــاری تدویــن شــد کــه بــر
روی افــراد دچــار اســتئوآرتروز انجــام شــد .نتایــج مطالعــه نشــان
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شــد کــه شــدت درد خــود را بــر روی ایــن نــوار عالمــت بگذارنــد.
کلیــه پرسشــنامه ها توســط یــک نفــر دانشــجوی ســال آخــر
پزشــکی از بیمــاران تکمیــل گردیــد .اطالعــات حاصــل از طــرح
وارد نرمافــزار آمــاری  SPSSشــده و بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی
و تحلیلــی آنالیــز شــد .اســتیودنت تــی تســت بــرای مقایســه شــدت
کلــی محدودیــت کاری و ابعــاد آن در بیمــاران دچــار کمــردرد حــاد
و مزمــن انجــام شــد .از آزمــون  ANOVAبــرای مقایســه شــدت
محدودیــت کاری در چهــار گــروه تشــخیصی از نظــر علــت کمــردرد
(دیســکوپاتی ،اســتوآرتریت ،اسپاســم عضالنــی و نامشــخص)
اســتفاده شــد .همچنیــن از آزمــون همبســتگی پیرســون بــرای
ارزیابــی ارتبــاط بیــن شــدت محدودیــت کاری بــا متغیرهــای کمــی
ماننــد شــاخص تــوده بدنــی و ســن و شــدت درد اســتفاده گردیــد.
عــدد  P valueکمتــر از  0/05معنــی دار در نظــر گرفته شــد.
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صــورت زمــان کمتــر از  3مــاه و مزمــن بــودن در صــورت زمــان
بیشــتر از  3مــاه) و علــت آن (دیســکوپاتی ،اســتئوآرتریت ،گرفتگــی
عضالنــی ،نامشــخص) نیــز از بیمــار پرســیده شــد.
پرسشــنامه ارزیابــی محدودیــت کاری نیــز از همــه بیمــاران پرســیده
شــد .ابتــدا پرسشــنامه توســط افــراد متخصــص بــه زبــان فارســی
ترجمــه گردیــد و ســپس توســط تیمــی متشــکل از پزشــک
متخصــص روماتولــوژی ،اعصــاب ،جراحــی اعصــاب ،روانپزشــک و
طــب کار مــورد بررســی و ارزیابــی روایــی و پایایــی قــرار گرفــت
و نظــرات اصالحــی و پیشــنهادات اعمــال گردیــد .پایایــی آن
نیــز توســط روش آزمــون مجــدد ســنجیده شــد .بــه ایــن منظــور
پرسشــنامه ها توســط بیســت نفــر از بیمــاران تکمیــل و مجــددا
بعــد از گذشــت پانــزده روز ایــن عمــل تکــرار شــد و بــا اســتفاده
از ضریــب همبســتگی پیرســون ضریــب پایایــی کلــی پرسشــنامه
 0/85بدســت آمــد .همچنیــن ترجمــه معکــوس بــه معنــی ترجمــه
فارســی بــه انگلیســی توســط یکــی از اســاتید مســلط بــه زبــان
انگلیســی کــه از محتــوای پرسشــنامه اولیــه اطالعــی نداشــت ،انجــام
شــد .در گام آخــر بــا مقایســه دو نســخه تهیــه شــده فارســی و
انگلیســی اصالحــات مــورد نیــاز در ترجمــه فارســی اعمــال گردیــد.
پرسشــنامه محدودیــت کاری شــامل چهــار بعــد می باشــد .هــر
یــک از ایــن ابعــاد اثــر بیمــاری و مشــکالت ســامتی جســمی و
روحــی را بــر روی انجــام وظایــف کاری در چهــار حیطــه طیــر نشــان
می دهــد .پنــج ســوال حیطــه اول (زمــان کار) میــزان محدودیــت در
توانایــی مدیریــت زمــان شــامل وجــود مشــکل در مدیریــت زمــان و
برنامه ریــزی شــغلی ناشــی از مشــکل جســمی را میســنجد .شــش
ســوال حیطــه دوم (فعالیــت فیزیکــی) میــزان محدودیــت در توانایی
فیزیکــی انجــام کار شــامل قــدرت بدنــی ،حــرکات بــدن ،توانایــی
تحمــل ،هماهنگــی در انجــام کار و انعطــاف پذیــری را می ســنجد.
نــه ســوال بعــدی (رفتارهــای فکری-روابــط بیــن فــردی) در حیطــه
توانایی هــای ذهنــی و روابــط فــردی ،میــزان محدودیــت ایجــاد
شــده در اثــر بیمــاری را می ســنجد .و پنــج ســوال آخــر (بازدهــی
کار) نیــز ایجــاد کاهــش در کیفیــت و کمیــت کار بــه دنبــال بیمــاری
را بررســی مینمایــد .بیمــاران پاســخ ســواالت را از صفــر (وجــود
صــد در صــد مشــکل) تــا ( 4اصــا مشــکلی وجــود نــدارد) عالمــت
میگذارنــد .نتیجــه کلــی پرسشــنامه از مجمــوع حیطه هــا بــه
دســت می آیــد و بــرای محاســبه از صــد در صــد در عــدد 25
ضــرب می گــردد .عــدد بــه دســت آمــده شــاخص محدودیــت کار
ناشــی از بیمــاری را بــه دســت خواهــد داد [.]13
شــدت درد نیــز بــا اســتفاده از مقیــاس اندازه گیــری شــدت درد
( )VASســنجیده شــد .یــک نــوار افقــی و بــه طــول  10ســانتیمتر
کــه یــک انتهــای آن صفــر ،یعنــی بــدون درد و انتهــای دیگــر آن
 ،10یعنــی شــدیدترین درد ممکــن می باشــد .از بیمــاران خواســته
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یافتهها
در ایــن مطالعــه  90نفــر شــامل ( 54)%60زن و ( 36)%40مــرد
کــه میانگیــن ســنی آنهــا  47/4±14/1ســال بــود ،مــورد بررســی
قرارگرفتنــد .یافته هــای پژوهــش نشــان داد کــه ( 63)%70نفــر
از بیمــاران دیپلــم و زیــر دیپلــم و ( 32)% 36/8نفــر خانــه دار و
( 49)%58نفــر شــاغل بودنــد .بیشــترین علــت کمــر درد مراجعــان
مربــوط بــه دیســکوپاتی ( 33)% 36/7بــود .بیمــاران دچــار
اســتئوآرتریت ،اسپاســم عضالنــی و علــت نامشــخص بــه ترتیــب بــا

 14نفــر ( 15/6درصــد) 25 ،نفــر ( )27/85و  18نفــر ( 20درصــد)
بقیــه علــل کمــردرد را در مراجعیــن داشــتند .همچنیــن تعــداد
( 64)% 71/9نفــر دچــار کم ـردرد مزمــن و بقیــه دچــار کم ـردرد
حــاد بودنــد .نمــره کلــی شــدت محدودیــت کاری  2/5و بــا انحــراف
معیــار  1/1در همــه بیمــاران شــرکت کننده در مطالعــه بــود کــه
درصــد محدودیــت کاری معــادل  %62.5محاســبه میگــردد.
بررســیها نشــان داد کــه تفــاوت معنــی داری بیــن زن و مــرد از
نظــر شــدت محدودیــت کاری وجــود نداشــت ( .)P =0/66میانگیــن
شــدت محدودیــت کاری ( 2/5انحــراف معیــار  )1/2در مــردان
و ( 2/4انحــراف معیــار  )1/1در زنــان بــود .همچنیــن مشــخص
شــد رابطــه بیــن شــدت محدودیــت کاری در بیمــاران و ســن آنهــا
معنــی دار اســت و بــا باالرفتــن ســن شــدت محدودیــت کاری بــاال
مــیرود ( .)r = 0/42 ،P > 0/001همچنیــن یافته هــا نشــان داد
کــه بیــن شــدت محدودیــت کاری و  BMIدر بیمــاران دچــار
کمــردرد حــاد و مزمــن همبســتگی معنــی داری مشــاهده نشــد
(.)P =0/067
جــدول  1نشــان می دهــد میانگیــن شــدت محدودیــت کاری در
حیطه هــای مختلــف پرسشــنامه و مجمــوع ســواالت پرسشــنامه در
بیمــاران دچــار کمــر درد حــاد و مزمــن تفــاوت معنــی داری نداشــت.
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نوع کمردرد بر اساس زمان

محدودیت

P value

حاد

مزمن

زمان کار

2/5±1/2

2/8±1/1

0/21

فعالیت فیزیکی

3/1±1/5

3/3±1/3

0/49

رفتارهای فکری -روابط بین فردی

2/2±0/9

2/4±0/9

0/36

بازدهی کار

2/5±1/2

2/5±1/2

0/86

)%62/5( 1±2/55

0/4

جدول  :2شدت محدودیت کاری در بیماران دچار کمردرد حاد و مزمن به تفکیک علت کمردرد
اتیولوژی کمردرد

محدودیت
دیسکوپاتی

استوآرتریت

اسپاسم عضالنی

نامشخص

زمان کار

3/2±1/1

2/6±0/7

2/4±1/1

2/3±1/2

0/009

فعالیت فیزیکی

3/7±1/4

3/7±0/8

2/8±1/3

2/8±1/5

0/026

رفتارهای فکری -روابط بین فردی

2/5±0/9

2/2±0/7

2/3±1/1

2/1±1/1

0/27

بازدهی کار

2/9±1/2

2/1±0/9

2/4±1/3

2/2±1/1

0/074

)%57/5( 2/3±0/6

)%57/5( 2/3±1/1

)%52/5( 2/1±1/1

0/051

)%72/5( 2/9±0/9
شدت کلی محدودیت کاری
اطالعات بر اساس میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده است.

جدول  :3ارتباط بین شدت محدودیت کاری و شدت درد در بیماران
دچار کمردرد
r
P value
محدودیت

16

P- value

زمان کار

>0/001

0/66

فعالیت فیزیکی

>0/001

0/64

رفتارهای فکری شخصیتی

>0/001

0/76

بازدهی کار

>0/001

0/8

شدت محدودیت کاری

>0/001

0/81

جــدول شــماره  2نیــز شــدت محدودیــت کاری را بــر حســب علــت
کمــردرد نشــان داده اســت .همانطــور کــه در جدول نشــان داده شــده
اســت در مولفه هــای زمــان کار و فعالیــت فیزیکــی بــه تفکیــک
اتیولــوژی کمــردرد میانگیــن شــدت محدودیــت تفــاوت معنــی داری
داشــت ،در محدودیــت زمــان کار دیســکوپاتی و در محدودیــت
فعالیــت فیزیکــی اســتئوآرتریت دارای امتیــاز محدودیــت بیشــتری
بودنــد ( P = 0/009و .)P = 0/026
همچنیــن مقایســه نمــره  VASبــه تفکیــک اتیولــوژی کمــردرد
نشــان داد کــه شــدت درد در اتیولــوژی کمــردرد متفــاوت اســت

و بیشــترین میــزان درد مربــوط بــه دیســکوپاتی و پــس از آن
اســتئوآرتریت میباشــد ( .)P = 0/008جــدول  3نشــان می دهــد
کــه بیــن شــدت درد و محدودیت هــای کاری رابطــه معنــیدار
وجــود داشــت و بــا بــاال رفتــن شــدت درد شــدت محدودیــت کاری
نیــز در حیطه هــای مختلــف بیشــتر بــود.
بحث
همانطــور کــه در قســمت نتایــج مشــاهده گردیــد کمــردرد بــا علــل
مختلــف ســبب ایجــاد محدودیــت کاری در ابعــاد مختلــف شــغل
می گــردد و بیشــترین محدودیــت نیــز در اثــر کمردردهــای ناشــی
از دیســکوپاتی می باشــد .شــدت محدودیــت کاری نیــز بــا افزایــش
ســن افــراد دچــار کمــردرد افزایــش قابــل مالحظــه ای دارد .ولــی
شــدت محدودیــت کاری ارتباطــی بــا زمــان کمــردرد نشــان نــداد
و هــر دو گــروه دچــار کمــردرد حــاد و مزمــن بــه یــک میــزان
محدودیــت کاری داشــتند .همچنیــن در ایــن مطالعه ،نســخه فارســی
پرسشــنامه محدودیــت کاری از نظــر روایــی و پایایــی بررســی گردیــد
و مشــخص شــد کــه بــرای اســتفاده در زبــان فارســی مناســب
می باشــد .در قــرن اخیــر تغییــر شــیوه زندگــی و صنعتــی شــدن

Downloaded from journal.iehfs.ir at 23:28 +0330 on Saturday December 14th 2019

)%58/7( 1±2/35
شدت کلی محدودیت کاری
اطالعات بر اساس میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده است.

] [ DOI: 10.21859/joe-04012

جدول  :1مقایسه شدت محدودیت کاری به تفکیک حاد و مزمن در بیماران دچار کمردرد

مجله ارگونومی ،دوره  ،4شماره  ،1بهار 95

] [ DOI: 10.21859/joe-04012

در مطالعــهای ســال 2000در آمریــکا جهــت ارزیابــی محدودیــت
شــغلی ناشــی از بیمــاری استئوآرتـــــروز انجــام شــد .نتایــج مطالعــه
نشــان داد کــه محدودیــت کار ناشــی از اســتئوآرتروز بــا شــدت درد
بیمــار ارتبــاط دارد [ .]13در مطالعــه مــا نیــز بیــن شــدت درد و
محدودیــت کاری ارتبــاط قــوی دیــده شــد بهطــوری کــه بــا بــاال
رفتــن شــدت درد ،شــدت محدودیــت کاری نیــز بــاال م ـیرود.
مطالع ـهی مصطف ـیزاده جهــت بررســی کیفیــت زندگــی مبتالیــان
بــه کمــردرد مزمــن نشــان داد بیمــاران بهدنبــال فعالیــت شــدید و
پیــادهروی بیــش از  1کیلومتــر در روز ،نشســتن بیــش از  1ســاعت
دچــار کمــردرد میشــدند و توصیــه بــه برگــزاری کارگاههــای
آموزشــی بــرای رســیدن بــه کیفیــت مطلــوب زندگــی و بــدون
مشــکل شــد [ .]10در مطالعـهی مــا حــاد و مزمــن بــودن کمــردرد
تاثیــری بــر فعالیــت فیزیکــی نداشــت.
در مطالعــهی محمــدی بــا عنــوان اثربخشــی"درمان شــناختی
حضــور ذهــن" بــر شــدت درد و محدودیــت عملکــرد زنــان مبتــا
بــه درد مزمــن در تهــران دیــده شــد کــه شــدت درد ادراک شــده و
محدودیــت عملکــرد بــا رونــد افزایــش ســن ارتبــاط دارد [ .]20در
مطالعــهی مــا نیــز ارتبــاط مســتقیم بیــن افزایــش ســن و شــدت
محدودیــت کاری دیــده شــد.
مطالعـهی  Broxکــه در نــروژ بــا اندازهگیــری ناتوانــی ،درد ،عوامــل
روحــی ،عملکــرد جســمی در افــراد ســالم و مبتــا بــه کمــردرد حــاد
و مزمــن انجــام شــد ،نشــان داد کــه امتیــاز قابــل مقایســهای در
توانایــی انجــام کارهــای شــخصی در دو گــروه بیمــار وجــود دارد.
و دو گــروه بیمــار از نظــر درد و عوامــل روحــی تفــاوت معن ـیداری
دارنــد [ .]12امــا مطالعــه مــا نشــان داد حــاد یــا مزمن بــودن بیماری
تاثیــری در شــدت محدودیــت کاری نــدارد .از محدودیت هــای ایــن
مطالعــه ایــن بــود کــه بــا حجــم نمونــه نســبتا کوچــک و بــه صــورت
مقطعــی انجــام گردیــد .و محدودیــت دیگــر آن عــدم انجــام مطالعــه
در جمعیــت عمومــی و یــا مشــاغل مختلــف بــود .مطالعــه حاضــر بــر
روی بیمــاران مراجعــه کننــده بــه درمانــگاه جهــت درمــان کمــردرد
انجــام شــد و بنابرایــن نتایــج آن قابــل تعمیــم بــه ســایر گروه هــا
نمی باشــد .پیشــنهاد می گــردد بــا اســتفاده از ایــن پرسشــنامه
جمعیت هــای مختلــف دچــار کمــردرد در ســنین کاری و همچنیــن
مشــاغل مختلــف بررســی گــردد.
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جوامــع و درپــی آن تبدیــل کارهــای بدنــی بــه کارهــای فکــری
و اداری افزایــش چشــمگیری داشته اســت کــه مشــکالت ســتون
فقــرات مخصوصــا کمــر درد ،باالتریــن میــزان شــیوع را در ایــن
معضــات داراســت علــت اصلــی آن عــدم تطابــق صحیــح وضعیــت
بــدن بــا ایــن نــوع حیــات کمتحرکــی و پشــت میــز نشــینی اســت.
شــایعترین ایــن اختــاالت اســکلتی عضالنــی در محیــط کار کــه
ســبب افــت بهــرهوری و محدودیــت کاری میگردنــد ،کمــردرد و
درد زانــو میباشــند [.]18 ,17
تاکنــون در ایــران مطالعــه ای انجــام نشده اســت کــه میــزان
محدودیــت کاری بیمــاران دچــار کمــردرد را بــا پرسشــنامه حاضــر
مشــخص نمایــد .بدیــن جهــت هــدف اصلــی ایــن مطالعــه بررســی
شــدت محدودیــت کاری در بیمــاران دچــار کمــردرد حــاد و مزمــن
مراجعــه کننــده بــه درمانــگاه روماتولــوژی بیمارســتان والیــت
میباشــد تــا جهــت بهبــود بهــروری سیســتم و ایجــاد محیــط کار
مناســب ،پیشگیــری از حــوادث و بیمــاری ناشــی از کار ،بهبــود
راندمــان و عملکــرد انســان گام موثــری برداشته شــود.
نتایــج مطالعــهی مــا نشــان داد کــه جنســیت تاثیــری در شــدت
محدودیــتکاری نــدارد و زنــان و مــردان نمــره مشــابهی را کســب
کردنــد .بیــن ســن و شــدت محدودیــت کاری رابطــه خطــی (=0/42
 )rوجــود داشــت و بــا بــاال رفتــن ســن ،شــدت محدودیــتکاری نیــز
بیشــتر مــی شــد .در مطالعــات قبلــی نیــز کــه ناتوانــی ناشــی از کمردرد
را در پرســتاران بررســی کــرده بودنــد مشــخص شــد کــه بــا افزایــش
ســن میــزان ناتوانــی افزایــش مییابــد .همچنیــن مطالعات قبلی نشــان
داده انــد کــه بــا افزایــش ســن ،افــکار تــرس و نگرانــی ناشــی از کمــردرد
افزایــش مییابــد و همراهــی وجــود درد و نگرانــی ناشــی از آن ،تاثیــر
بیشــتری بــر روی افزایــش محدودیــتکاری دارنــد [.]19
بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمده ،زمــان کمــردرد بــه صــورت حــاد
یــا مزمــن تاثیــری در شــدت محدودیــت نداشــت .علــت توجیــه
کننــده ایــن موضــوع می توانــد ناشــی از ایــن باشــد کــه بیمــاران
در روزهــای بــا کمــردرد شــدید در محــل کار حضــور ندارنــد و
محدودیــت کاری اندازه گیــری شــده در ســایر بیمــاران بــا کمــردرد
کمتــر از  3مــاه مشــابه بیمــاران مزمــن بــه دســت امــده اســت.
بیــن شــدت درد و شــدت محدودیــت کاری ارتبــاط قــوی دیــده شــد
( .)r =0/81ایــن نتایــج نیــز مشــابه بــه مطالعــه دیگــری اســت کــه
ارتبــاط کمــردرد و ناتوانــی را در پرســتاران بررســی کــرده اســت
[ .]11همچنیــن نشــان داد کــه اتیولــوژی کمــردرد تاثیــر بــر
روی محدودیــت فعالیــت فیزیکــی ،زمــان کاری دارد ( )P ≥0/51و
دیســکوپاتی و اســتئوآرتریت نمــره بیشتــری از محدودیــت را بــه
خــود اختصــاص دادنــد .در مطالعــه ســلیمان زاده و همــکاران نیــز
بیمــاران بــا درد ناشــی از دیســکوپاتی شــدیدترین محدودیــت کاری
را داشــتند [.]11

یزدی و همکاران

نتیجه گیری
یافته هــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه کمــردرد ســبب
محدودیــت شــدید کاری در هــر دو نــوع حــاد و مزمــن آن می گــردد.
اجــرای مداخالتــی در زندگــی افــراد و محیــط کار بــرای جلوگیــری از
ایجــاد کمــردرد و بهبــود ســریعتر آن بــه افزایــش بهــره وری بیشــتر
کمــک خواهــد کــرد.

17

یزدی و همکاران
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Abstract
Introduction: Low back pain is the most common cause of chronic pain syndrome which
leads to activity limitation in people younger than 45 years old.
Objectives: This study aimed to evaluate the relationship between severity of low back pain
and work limitation in patients with acute and chronic low back pain.
Methods: Ninety patients with acute and chronic low back pain who attended the
rheumatology Clinic of Booali Hospital were evaluated in this cross-sectional study. A
questionnaire containing demographic information and one about the onset and cause
of low back pain were asked from patients. Work Limitation Questionnaire was asked
from patients. Severity of pain was measured by Visual Analogue Scale. All the data were
analysed using SPSS software.
Results: The results showed that the most common cause of low back pain was discopathy
with 33 patients (%36.7). There was no significant difference between males and females
in terms of work limitation (P = 0.66). Patients with discopathy showed the most severe
work limitations (%72). Also, there was a significant relationship between severity of work
limitation and patients' age. Older patients had more severity of work limitations (P <
0.001, r = 0.42). There was a significant correlation between work limitation and severity
of pain. Patients with increasing pain had more severity of work limitations (P < 0.001).
Conclusions: Our results showed that with increasing age and pain work limitations will
increase due to low back pain.

