سیده سمیه کاظمی ،1صدیقه سادات طوافیان ،1علیرضا حیدرنیا ،1علی منتظری

2

 .1دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .2مرکز تحقیقات سنجش سالمت ،پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی ،تهران ،ایران
نشریه پایش
سال هجدهم ،شماره سوم ،خرداد ـ تیر  1398صص 291-303
تاریخ پذیرش مقاله1398/4/10 :
[نشر الکترونیك پیش از انتشار 12 -تیر ]98

چكیده
مقدمههه کمردرد یکی از شایﻊ تریﻦ اختالﻻت اسکلتی -عﻀالنی مرتﺒﻂ با کار محﺴوب میشود .بــه روریکــه در سال های اخیر کمردرد
مرتﺒﻂ با شﻐﻞ به نگرانی مهمی تﺒدیﻞ شده است .درک بهتر تجربیات پرستاران در مورد کمردرد می توانـد بـه ایجـاد رویکـرد پیشـگیرانه
کمك کند .ایﻦ مطالعه به منظور شناسایی و توصیف درک خطر کمردرد مـرتﺒﻂ بـا شـﻐﻞ و عوامـﻞ کمـك کننـده در ارتقـای ر تارهـای
پیشگیری از کمردرد در پرستاران انجام گر ت.
مواد و روش کار ایﻦ مطالعه کیفی از رریق تجزیه و تحلیﻞ محتوا در سال  2017انجام شد .بحث گروهی متمرکز و مصاحﺒه های نیمـه
ساختار یا ته اختصاصی با نمونه ای مناسب از  19پرستار با حداقﻞ یك سال تجربه کار در بیمارستان انجام شد .سواﻻت مصاحﺒه بر اساس
سازه های مدل پرسید-پروسید مطرح و سپس با استفاده از تحلیﻞ محتوا رونویﺴی و تجزیه و تحلیﻞ شد.
یافته ها رﺒقه عوامﻞ مﺴتعد کننده از زیر رﺒقات ( احﺴاس خطر ،درک شدت خطر ،خودکارآمدی ،درک ارزش سالمتی) و عوامﻞ تقویت
کننده از زیر رﺒقات (نقش همکاران در محیﻂ کار ،منا ﻊ جﺴمانی و روانی ،منا ﻊ اقتصادی) استخراج گردید .دو زیر رﺒقه (تﺴهیﻞ کننده
ها و موانﻊ سازمانی) در ارتﺒاط با عوامﻞ مدیریتی -قادرساز انجام ر تارهای پیشگیرانه کمردرد مشخص شده است.
بحث و نتیجه گیری پرستاران نگرانی های خود را در مورد تاثیر کمردرد در کارایی حر ه ای خود ،امنیـت شـﻐلی ،زنـدگی خـانوادگی و
ارتﺒاط با همکاران منعکس کردند .بنابرایﻦ نگرانی های پرستاران و شرایﻂ کاری آنها ،قوانیﻦ و مقررات مربوط به حر ه پرسـتاری بایـد بـه
دقت مورد توجه قرار گیرد تا سالمت آنها تﻀمیﻦ گردد.
کلیدواژه :پرستار ،کمردرد شﻐلی ،مدل پرسید -پروسید ،مطالعه کیفی
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پیامدها و عوامل مرتبط با کمر درد شغلی از دیدگاه پرستاران :یک مطالعه کیفی

در سال های اخیر کمردرد مرتﺒﻂ با شﻐﻞ به یك نگرانـی عمـده ای
تﺒدیﻞ شده است .کمردرد یکـی از شـایعتریﻦ اخـتالﻻت اسـکلتی-
عﻀالنی مرتﺒﻂ با کار با تعداد  227000مـورد مرخصـی اسـتعالجی
گزارش شده در سال  2010است [ .]1کمـردرد یکـی از مهمتـریﻦ
مشکالت سالمت عمومی است که تأثیر قابﻞ توجهی بـر بهـره وری،
کارایی و کیفیت زندگی دارد [ .]2کمردرد ،درد آزاردهنده ای اسـت
که شخص را از انجام کارهای روزمره اش باز داشته و بـه اسـتراحت
در بﺴتر وادار می کند .بنابرایﻦ می تواند عالوه بر مشکالت جﺴمی،
موجب مشکالت روحـی و روانـی شـده و اثـرات منفـی بـر اقتصـاد
خانواده و جامعه بگذارد [.]3،4
کمردرد یکی از شایعتریﻦ مشـکالت بهداشـتی در میـان پرسـتاران
است [ ]5که موجب ناتوانی و غیﺒت مکرر از محﻞ کار می شود [.]6
مطالعات نشان داده اند که پرستاران به علت کمردرد کار خود را رها
مـی کننـد [ .]7،8در ایـران ،میـزان شـیوع یـك سـاله کمـردرد در
پرستاران از  4/49درصد به  81درصد گزارش شده است [.]9
درک تجربه پرستاران از پیامدهای کمردرد شﻐلی و عوامﻞ مـوثر در
ایجاد آن قﺒﻞ از رراحی و اجرای یك برنامه مداخله ای برای کاهش
کمردرد ،حائز اهمیت است .مداخالت مﺒتنی بر نظریه در مقایﺴه بـا
روش هــای غی ـر نظــری در ارتقــای ر تارهــای مــرتﺒﻂ بــا ســالمت
موثرترند [ .]10چارچوب پرسید-پروسید گام هایی را بـرای توسـعه
سیاست ها ،اجرا و ارزشیابی رآیند برنامه آموزشی ایجاد مـی کنـد.
الگوی پرسید-پروسید یك الگوی جامﻊ است که از بیﻦ نظریه هـا و
الگوهای مختلف جهت تشخیص مشکﻞ بهداشتی ،شناسایی عوامـﻞ
مرتﺒﻂ با سالمت ،و ا زایش ر تارهای بهداشتی مـورد اسـتفاده قـرار
گر ته است [ .]11پرسید برای ساختارهای مﺴـتعد کننـده ،تقویـت
کننده و قادر کننده در تشخیص و ارزشیابی ،آموزشی /بومشـناختی
است .پروسید بـرای سـاختارهای ،سیاسـی ،نظـارتی و سـازمانی در
توسعه آموزشی و محیطی به کار می رود [ .]11ایـﻦ الگـو از جملـه
الگوهای برنامه ریزی در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت محﺴوب
می شود که چنانچه هدف ،تﻐییر ر تار باشد مورد استفاده قـرار مـی
گیرد .تمرکز مدل بر روی تﻐییرات ر تاری ،محیطـی و اجتمـاعی در
سطح ردی یا گروهی است [.]11،12
روش های کیفی نیز می توانند برای مطالعـه ر تارهـا ،نگـرش هـا و
تجارب ا راد در محیﻂ زندگیشان مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد [،]13
جایی که روش های کمی قابﻞ استفاده نیﺴـتند .تجربیـات متعـدد،

مطالعه حاضر ،از نـوع کیفـی بـه روش تحلیـﻞ محتـوای جهـت دار
( )Directed Content Analysisبــود .تحلیـﻞ محتوا یکــی از
رویکردهای تحقیقی است که به منظور تفﺴیر واحـدهای پنهـان در
محتوای مکتوب به کار می رود .در ایﻦ رویکرد اعتقاد بر ایـﻦ اسـت
که تعداد زیادی از واژه ها در گروه های محتوایی متراکم تـر رﺒقـه
بندی می شوند .در ایـﻦ روش ،رـی رآینـد رﺒقـه بنـدی نظامنـد،
کدها ،رﺒقات ،زیر رﺒقات و درون مایه ها شناسایی می شوند [.]15
محقق پس از دریا ت مجـوز از دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران و
تصویب شورای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس اقـدام بـه گـردآوری
ارالعات از شرکت کنندگان (پرستاران بیمارستان هـای دانشـگاهی
علوم پزشکی مازندران) نمود .معیار ورود داشتﻦ شﻐﻞ پرستاری بود.
به دنﺒال انتخاب نمونه ها به صورت هد مند 19 ،پرستار در مطالعـه
شرکت کردند .انتخاب شرکت کنندگـان بر ایﻦ سﺆال استوار بود که
او چقدر می تواند به روشﻦ شدن هر چه بیشتر رﺒقات در حال
پدیدار شدن کمك نمایـــــد .ایﻦ روال نمونه گیری تا اشﺒاع داده ها
ادامه یا ت؛ به گونه ای که داده جدیدی از مصــاحﺒه هــا بــه دســت
نیامد [ .]16معیار مشارکت در مطالعه اعالم رضایت کالمی و کتﺒی،
تجربه کمردرد و پیامدهای ناشی از آن ،داشـتﻦ حـداقﻞ یـك سـال
تجربــه کــاری در پرســتاری ،تمایﻞ و توانایی برای انتقال تجارب و
شرکت در تحقیق با حداکﺜر تنوع (از لحاظ سابقه ،نــــوع بخــــش،
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ادراکات و باورها قابﻞ انـدازه گیـری نیﺴـتند و روش هـای تحقیـق
کیفی ممکﻦ است درک عمیقی از تجربیات ردی را راهم کنند .به
نظر می رسد رویکردهای کیفی در تحقیقات مربوط به پدیده هـایی
مانند احﺴاس درد و درک پیامدهای ناشی از درد مفید بـوده اسـت
چرا که تجربیات ذهنی ا راد نﺴﺒت به درد و پیامـدهای آن متفـاوت
است [ .]14مطالعات کمی متعددی در زمینـه شـدت درد و میـزان
ناتوانی ناشی از آن در پرسـتاران انجـام شـده اسـت ،امـا پیامـدهای
حاصﻞ از درد از دیدگاه پرستاران مورد بررسـی قـرار نگر تـه اسـت.
ایﻦ مطالعه کیفی به منظور شناسایی و توصیف پیامـدهای کمـردرد
مرتﺒﻂ با شﻐﻞ و عوامﻞ کمك کننده در ارتقای ر تارهای پیشـگیری
از کمردرد در پرستاران شاغﻞ در بیمارستان های شهرسـتان سـاری
انجام گر ت .بر اساس یا ته های ایﻦ پژوهش نویﺴـندگان مقالـه در
صدد رراحی مداخله آموزشـی نظریـه محـور در ارتقـای ر تارهـای
سالمت کمر در پرستاران بوده اند.

صدیقه سادات روا یان و

کمردرد مرتﺒﻂ با شﻐﻞ ...

ســمت ،جنســیت و تحصیالت) بود .محــیﻂ انجــام پــژوهش د تــر
پرستاری بیمارستان ها بود .از آن جایی که خود محقق در مطالعات
کیفی به عنـوان ابـزار تلقـی مـی شـود [ ،]17دلیـﻞ انتخـاب د تـر
پرستاری ،همکاری محقق به عنوان آموزش دهنده مفـاهیم سـالمت
در ایﻦ کارگروه بود کـه خـود عامـﻞ تﺴـهیﻞ کننـده مهمـی بـرای
برقراری ارتﺒاط با کارکنان بیمارستان ها به ویژه مشارکت کننـدگان
به شمار می رود .جمﻊ آوری داده ها در سال  1396و بـا استفاده از
مصاحﺒه های نیمه ساختاریا ته به دو روش بحث گروهی و مصاحﺒه
های عمیق ردی انجام شد .بحث گروهی روشی است کـه بـه رـور
روزا زونی جایگاه خود را در تحقیقات باز نموده است .بـا اسـتفاده از
ایﻦ روش می توان ارالعات غنی را ری پویایی گروه ،در ارتﺒـاط بـا
موضـــوعی خـــاس بـــه دســـت آورد [ .]18مصاحﺒه های نیمـــه
ســاختاریا ته نی ـز به دلیﻞ انعطاف پذیری و عمیق بودن ،در پژوهش
های کیفی مناسب است [ .]19داده ها ری یك جلﺴه بحث گروهی
با  6نفـر و  11مصـاحﺒه ـردی جمـﻊ آوری گردیـد .مـدت جلﺴـه
گروهی بـیﻦ  60تـا  90دقیقـه بـود .بحـث گروهـی پـس از انجـام
هماهنگی های اولیه با مشـارکت کننـدگان در د تـر پرسـتاری کـه
مکانی خلوت و مناسب بود انجـام شـد .مشـارکت کننـدگان شـامﻞ
پرستار ،سرپرستار ،و ناظر آموزشی بودند .در بحـث گروهـی محقـق
واسطه بود و از مشارکت کنندگان خواسته شد تا تجربیات خـود در
مورد پیامدهای کمردرد شﻐلی و عوامﻞ تاثیر گـذار بـر پیشـگیری از
آن را مورد بحـث قـرار دهنـد .مصـاحﺒه هـای ـردی نیـز در د تـر
پرستاری و در محیطی آرام انجام شـد .رول مدت مصاحﺒه بیﻦ 45
تا  60دقیقه بود .در یازدهمیﻦ مصاحﺒه ،اشﺒاع داده ها حاصﻞ شد و
رﺒقات اولیه شکﻞ گر ت ،ولی برای ارمینان بیشتر دو مصاحﺒه
دیگر نیــز انجام شــد اما داده جدیدی بــه دســت نیامد .بنابرایﻦ در
مجموع با  13مشارکت کننده مصاحﺒه انجام شد .عالوه بر مصـاحﺒه
های نیمه ساختاریا ته ،یادداشت برداری ،تجربیات و مواجهات غیـر
رسمی محقق اول نیز ثﺒت گردید .برای شروع مصاحﺒه یك پرسـش
باز مطرح شـد و بر اساس پاسخ مشارکت کنندگـان رونـد مصـاحﺒه
هدایت شد .سواﻻت مصاحﺒه بر اساس دو سازه مدل پرسید-پروسید
(تشخیص آموزشـی-بـوم شـناختی و تشـخیص مـدیریتی -ارزیـابی
سیاست ها) رراحی شد .تالش محقق در هدایت روند مصاحﺒه برای
پاسخ گر تﻦ به دو سوال زیر بود:
 -1کر می کنید کمر درد شﻐلی چـه پیامـدهایی در زنـدگی یـا در
شﻐﻞ شما دارد؟
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 -2به نظر شما چه عواملی می تواند به شما کمك کند تا در محیﻂ
کار بتوانید ر تارهای مربوط به سالمت کمر را انجام دهید؟
هدف از ررح ایﻦ سواﻻت پی بردن به عوامﻞ مﺴتعد کننـده ی ایجـاد
کمردرد و نقش عوامﻞ تقویت کننده و قادرسـاز در پیشـگیری از آن و
نیز ارزیابی سیاست های موجـود در بیمارسـتان و در نهایـت رراحـی
مداخالت آموزشی بر اساس مدل پرسید برای کاهش ایﻦ مشکﻞ بود.
رآیند تجزیه و تحلیﻞ داده ها به صورت همزمان و مﺴتمر با جمـﻊ
آوری داده هــا و بــر مﺒنــای الگــوریتم پیشــنهادی Graneheimو
 Lundmanدر تحلیــﻞ محتــوای کیفــی انجــام شـد [ .]20بعــد از
جلﺴه گروهی بازنویﺴی و تجزیه و تحلیـﻞ داده هـا انجـام شـد .هـر
مصاحﺒه ـردی نیـز قﺒـﻞ از مصـاحﺒه بعـدی بازنویﺴـی و تجزیـه و
تحلیــﻞ شــد .برای تجزیه و تحلیﻞ داده ها از روش تحلیﻞ محتوای
جهت دار استفاده شد .هـدف از تحلیــﻞ محتــوای جهتدار معتﺒر
ساختﻦ و گﺴترش دادن مفهومیِ چارچوب نظریه و یا خـود نظریـه
اسـت [.]21
متـﻦ پیـاده شــده مصـاحﺒه هــا پــس از چنـدیﻦ بـار مــرور ،بـه
واحدهـای معنایی تشـکیﻞ دهنــده و ســپس بــه کوچـك تریــﻦ
واحدهـای معنــادار شکﺴــته شــد .ســپس کـدها چندیــﻦ بــار
بازخوانی شــد تـا بـر اســاس تشــابه معنایــی در زیـر رﺒقــات و
رﺒقــات اصلـــی جــایگزیﻦ شـــود .چندیــﻦ بـــار متـــون اولیــه و
رﺒقـات نهایـی بازخوانـی شـدند تـا در نهایــت پژوهشــگر و یـك
متخصص به اشـتراک معنایــی دربــاره رﺒقــات رســیدند .تمــام
مراحـﻞ کدگذاری متـون مصاحﺒه هـا نیز با اسـتفاده از نـرم ا ــزار
 MAXQDAویرایش  10مدیریت شـد .بـرای ارمینان از صحـت
و پایایی داده هـا از معیارهـای چهارگانه مقﺒولیـت ،قابلیت اعتمـاد،
تاییدپذیـری و انتقال پذیـری به عنـوان معیارهـای دقـت علمـی در
تحقیقات کیفی که توسﻂ  Guba & Lincolnارایه شد ،اسـتفاده
گردید [.]22
جهت مقﺒولیـت و عینیت پذیری داده ها از روش یادداشت بـرداری
و نیز ثﺒت ایده های شخصی محقق اول استفاده شد .روش اخیر بـه
منظور براکت کردن ایده های شخصی محقـق و پیشـگیری از سـو
تعﺒیر در تجزیه و تحلیﻞ داده ها صورت گر ت .از نظـرات اصـالحی
اسـاتید تیم تحقیــق در ارتﺒـاط بــا رونــد انجــام مصـاحﺒه هــا،
تحلیـﻞ آنهـا و داده هـای اسـتخراج شـده اسـتفاده گردیـد .متــﻦ
مصاحﺒه هـا و کدهـای اسـتخراج شـده و زیررﺒقـات بـا برخــی از
مشـارکت کنندگان و همچنیﻦ یك نفـر دکتــرای رشــته آمـوزش

ر تارهای پیشگیرانه کمردرد در محیﻂ کار بر اسـاس مـدل پرسـید
شکﻞ گر ت (جدول شماره  4 ،3و .)5
 )1عوامل مستعد کننده انجام رفتارهای پیشه یرانه کمهردرد در
محیط کار رﺒقه اصلی عوامﻞ مﺴـتعد کننـده از چهـار زیـر رﺒقـه
احﺴــاس خطــر  ،درک شــدت خطــر ،خودکارآمــدی و درک ارزش
سالمتی استخراج گردید:
الف -احساس خطر یعنی اینکه که ـرد احﺴـاس کنـد در معـر
تهدید ابتالی به یك بیماری قرار گر ته است .پرستاران معتقد بودند
عوامﻞ ردی و محیطی می تواند در ایجاد کمردرد تاثیرگـذار باشـد.
شرکت کنندگان در مورد عوامـﻞ ایجـاد کننـده یـا تشـدید کننـده
کمردرد به عواملی چون ا زایش سﻦ ،جنﺴـیت ،سـابقه کـار و نـوع
بخش اشاره کردند .شرکت کننده شماره ( 9مرد 29 ،ساله ،پرسـتار)
در ایﻦ رابطه می گوید" :در هر شیفت یه پرسنﻞ مرد داریـم و 3-2
نفر دیگه خانومﻦ و اونا زور و قدرت آقایون رو نـدارن .خـب بـاﻻخره
اونام خانومﻦ ،زایمان کردن و قطعـا کمـردرد دارن .مـا نمیتـونیم از
خانوما انتظار داشته باشیم که مریﻀو بلند کنﻦ .بنابرایﻦ شـار روی
مﻦ و رد خدماتی که داره کمك میکنه هﺴت یعنی شـار قـﻂ رو
ما دو تا آقاست .مﻦ اﻻن  4سـاله کـه اومـدم آی سـی یـو کمـردرد
گر تم .باﻻخره وقتی بخوایﻦ یه کارو روتیﻦ و همه روزه انجام بـدیﻦ
خب شار میاره".
پرستاران شرایﻂ و تجهیزات ناکا ی و نامناسب در محیﻂ کار را نیـز
از عوامﻞ ایجـاد کمـردرد بیـان کردنـد .شـرایﻂ و تجهیـزات شـامﻞ
ایﺴتادن روﻻنی مدت ،خم شدن مکرر ،شار کـاری ،حجـم کـاری،
کمﺒود پرسنﻞ ،استرس کاری ،وجود صـندلی نامناسـب در ایﺴـتگاه
پرستاری ،نﺒودن صندلی و چارپایه کنار تخت مریض بـرای پرسـنﻞ
پرستاری جهت انجام رگ گیری و تعویض پانﺴمان و غیـره ،نﺒـودن
تجهیزات مناسـب بـرای جابجـایی اجﺴـام سـنگیﻦ ماننـد کپﺴـول
اکﺴیژن بود.
در ایــﻦ رابطــه شــرکت کننــده شــماره ( 2زن 36 ،ســاله ،پرســتار)
می گوید" :سر پا بودن زیاد و انجـام کارهـای سـنگیﻦ مﺜـﻞ حمـﻞ
کپﺴول اکﺴیژن باﻻی سر مریض منجر بـه کمـردرد میشـه .وسـیله
برای جابجایی کپﺴـول هﺴـت ولـی مناسـب نیﺴـت و مجﺒـوریم از
خودمون مایه بذاریم .موقﻊ جابجایی کپﺴول اکﺴیژن آدم اینقدر بـه
اینور و اونور میخوره که خدا میدونه ،سنگینیش باعث میشه تعـادل
نداشته باشیم .برای خودمم پیش اومده خصوصا زمانی که شب کـار

در کﻞ  19نفر ( 6نفر زن در بحث گروهی متمرکز و  13نفر ( 2مرد
و  11زن) در مصاحﺒه انفـرادی) دارای تحصـیالت لیﺴـانس و ـوق
لیﺴانس و سمت های پرسـتار ،سرپرسـتار ،نـاظر آموزشـی و مـدیر
خدمات پرستاری در پژوهش مشارکت نمودنـد (جـدول شـماره  1و
 .)2از مصاحﺒه های انجام شـده ،سـه رﺒقـه اصـلی عوامـﻞ مﺴـتعد
کننده ،عوامـﻞ تقویـت کننـده و عوامـﻞ قادرسـاز-مـدیریتی انجـام
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بهداشت و ارتقای سالمت در میان گذاشـته شـد و نظرات آنها مورد
اسـتفاده قرار گر ت .از تلفیـق در روش گــردآوری داده هـا (بحـث
گروهی ،مصاحﺒه و یادداشـت های در عرصــه) اســتفاده گردیــد و
در نهایـت در انتخـاب نمونـه تنـوع ﻻزم لحـاظ شــد .در راســتای
تعییــﻦ قابلیـت اعتمـــاد داده هـــا ،همــان رـــور کـــه در تعییــﻦ
مقﺒولیت اشـاره شـد ،از روش تلفیـق در گـردآوری داده هـا بهــره
گر تـه شـد و از یـك ناظـر خارجـی آشـنا به تحقیـق کیفـی نیــز
جهت بررسـی داده ها اسـتفاده شـد کـه در مــورد رآینــد کـار و
یا ته هـا توا ـق وجـود داشـت .بـرای تعییـﻦ تاییدپذیری یا ته هـا
نیز کلیـه عالیت های صـورت گر تـه شـامﻞ رآیند انجــام کـار و
چگونگـی یا تـه هـای بـه دســت آمــده بــه دقـت ثﺒــت شــد و
گزارشـی از رآینـد تحقیق ارائـه گردیــد .همچنیــﻦ بـه منظــور
تعییـﻦ انتقال پذیـری داده ها ،یا تـه هــای بــه دســت آمــده از
پژوهـش بـا دو پرستار خارج از مطالعــه در میــان گذاشــته شــد
کـه مـورد تاییـد ایشـان قرار گر ت.
مالحظات اخالقی در راستای کﺴب تأییدیـه علمـی -اخالقـی بـرای
مطالعه در  1395 /12/15از دانشگاه تربیت مدرس ،کﺴـب رضـایت
آگاهانه شفاهی و کتﺒی در رآیند پـژوهش (معر ـی مطالعـه ،بیـان
هدف مطالعه ،روش های جمﻊ آوری و ضﺒﻂ داده ها ،نقش محقق و
مشارکت کنندگان در مطالعـه) ،کﺴـب معر ـی نامـه هـا و مراحـﻞ
قانونی ﻻزم در نظر گر ته شد [ .]23همچنیﻦ پژوهشگر التزام خـود
را به رعایت اصول اخالق در پژوهش مانند رازداری ،حفظ بی نـامی،
اجازه ترک مطالعه و قطﻊ مصاحﺒه در صورت تمایﻞ را بـه مشـارکت
کنندگان یادآور شد .عدم تمایﻞ برخی از پرستاران بـه دلیـﻞ حجـم
کاری و نداشتﻦ وقت کا ی از محدودیت های مطالعه بـود .بنـابرایﻦ
محقق تعییﻦ زمان مصاحﺒه را به عهده مشارکت کننـده قـرار داد و
بدیﻦ ترتیب زمینه برای ر ﻊ محدودیت راهم کرد.

صدیقه سادات روا یان و

کمردرد مرتﺒﻂ با شﻐﻞ ...

بودم و خیلی هم خﺴته بـودم .داشـتم کپﺴـول اکﺴـیژن رو حمـﻞ
می کردم که خیلی به در و دیوار خوردم".
شــرکت کننــده شــماره ( 11زن 34 ،ســاله ،پرســتار) مــی گویــد:
"پرستارها زیاد سر پـا وایمیﺴـتﻦ .صـندلیهام کـه نامناسـﺒﻦ .بـرای
نوشتﻦ شیت ،یا اردر میشینیم مینویﺴیم .خب اگه صندلیها استاندار
باشﻦ میشه درست نشﺴتﻦ رو رعایـت کـرد .مـﺜال صـندلی مـا کـه
شکﺴته است .وقتی استاندارد نﺒاشه ،شکﺴته هم باشـه،آدم تـا کـی
میتونه شق بشینه و تکیه نده بـه صـندلی .مـﺜال خـودم رو صـندلی
نشﺴته بودم خواستم با کامپیوتر کار کنم ،ﻀا کم بود و مﻦ خیلـی
بد رو صندلی نشﺴته بودم .به حدی کمردرد شـدم کـه نمیتونﺴـتم
تکون بخورم".
شرکت کننده شماره ( 4زن 32 ،ساله ،پرستار) مـی گویـد" :از بـیﻦ
عوامﻞ ایجاد کننده کمردرد بیشترش کر کنم شار کار زیاد ،سر پـا
وایﺴادن ،پوزیشنی که باﻻی سر مریض میگیـریم و اسـترس باشـه.
برای اینکه شار کار کـم بشـه بایـد نیـروی بیشـتری رو در اختیـار
بخش هـا بـذارن .الﺒتـه یکﺴـری از پرسـتاران شـیفت بیشـتری رو
میگیرن خب کمردرد تو اونا بیشتره چون اونا زمان بیشتری رو سـر
پا وامیﺴتﻦ .حتی وضـعیت هـا و پوزیشـنی کـه بـاﻻی سـر مـریض
میگیریم ممکنه باعث ایجاد کمردرد بشه".
ب -درک شدت خطر مﺒیﻦ باور یك رد از شدت و وخامت یـك
بیماری است .پرستاران اذعان داشـتند ابـتال بـه کمـردرد احﺴـاس
ناخوشایند در آنها ایجاد می کند و در صورت مزمﻦ شدن می توانـد
عوار جدی به همراه داشته باشد .شـرکت کننـده شـماره ( 7زن،
 45ساله ،سرپرستار) در ایﻦ خصوس می گوید" :بودن همکارایی که
کمردرد در آنها بـه یـه مشـکﻞ جـدی تﺒـدیﻞ شـده و کارشـون بـه
جراحی کشیده و استعالجی گر تﻦ ،حتی مجﺒـور شـدن بخششـونو
عو کنﻦ".
کمردرد و درمان ناکا ی آن ممکﻦ است سﺒب ناتوانی ا راد در انجـام
وظایف حر ه ای شان شود .شرکت کننده شماره ( 3مرد 27 ،سـاله،
پرستار) می گوید" :کمردرد با گذشت زمان و بـا توجـه بـه شـرایﻂ
کاری منجر به از کار ا تادگی میشه .مﺜال تو آی سی یـو مـریض هـا
تﻐییر وضعیت دارن ،چون مریﻀامون تو کما هﺴـتﻦ و ممکنـه یـك
ماه ،دو ماه ،سه ماه پیش ما بمونﻦ .مریﻀامون اکﺜرا سﻦ باﻻ هﺴـتﻦ
و اضا ه وزن دارن و اگه هر دو ساعت ایﻦ مریﻀا جاشون عو نشه
زخم بﺴتر میگیرن .مجﺒوریم هر دو ساعت مریﻀارو جابجا کنیم .سر
پا ایﺴتادن روﻻنی و تﻐییر پوزیشﻦ بیمار باعث میشه شـار زیـادی
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به کمرمون وارد بشه و به مرور زمان احﺴاس میکنم توانـاییم بـرای
انجام کارهای شﻐلیم کاهش پیدا میکنه".
کمردرد در حر ه ی پرستاری به علت ماهیت کاری از شیوع بـاﻻیی
برخوردار است .همچنـیﻦ یکـی از مهمتـریﻦ دﻻیـﻞ غیﺒـت از کـار
محﺴــوب مــی شــود .شــرکت کننــده شــماره ( 5زن 50 ،ســاله،
سرپرستار) می گوید" :کمردرد بـه مـرور زمـان مـی تونـه تـاثیرات
نامطلوبی رو در رد و در محیﻂ کار ایجاد کنه مﺜﻞ تﻐییر بخـش ،از
کار ا تادگی ،رسودگی شﻐلی و بازنشﺴتگی زودرس .گاهی وقت هـا
با خودم کر میکنم که نکنه بخـارر کمـردرد یـه وقـت زود از کـار
ا تاده بشم ،نتونم به کار حر ـه ای و زنـدگی خونـوادگیم رسـیدگی
کنم و مجﺒور بشم زودتر از موعد بازنشﺴته بشم".
شرکت کننده شماره ( 4زن 52 ،ساله ،نـاظر آموزشـی) مـی گویـد:
"کمردردی که مﻦ  28ساله گر تمو اﻻن باید بـه عنـوان نمونـه بـه
همکارا نشون بدم که بگم رعایـت خیلـی چیزهـارو نکـردم .درسـته
ســختی کــار داشــتم و اﻻن دارم یـه عــذابی مـی کشــم .بــه خــارر
کمردردم کر میکردم ممکنه از کارا تاده بشم و بارهـا پـیش اومـده
تصمیم گر تم درخواست بازنشﺴـتگی زودتـر از موعـد بـدم .یعنـی
کمردرد آدمو مجﺒور به ایﻦ کار می کنه".
ج -خودکارآمدی خودکارآمدی ارمینان خارری است که شـخص
درباره انجام عالیت خاس احﺴـاس مـی کنـد .ایـﻦ مفهـوم ،میـزان
تالش و سطح عملکرد ـرد را تحـت الشـعاع قـرار مـی دهـد [.]24
نداشتﻦ خودکارآمدی یکی از عواملی است که زمینه را برای ابتال به
کمردرد راهم می کند .مشارکت کننـده شـماره ( 1زن 52 ،سـاله،
مدیر خدمات پرستاری و ناظر آموزشی) مـی گویـد" :پرسـتارای مـا
آگاهی دارن که وضعیت درست از کمردرد پیشگیری می کنـه ولـی
کر میکنﻦ نمیتونﻦ همزمان با انجام کار در موقعیت هـای مختلـف
کاری تﻐییر وضعیت بدن .مﺜال اگه مدت روﻻنی ایﺴتادن چﻦ دقیقه
بنشینﻦ یا برعکس .حتی برای گزارش نوشتﻦ نمی شینﻦ چون کـر
میکنﻦ کنترل بخش از دستشون در میره و کاراشون با تاخیر انجـام
میشه.
د -درک ارزش سالمتی سالمتی گوهر گرانﺒهائیﺴت که در صـورت
قدان احﺴاس می شود .زمانی رد ر تارش را تﻐییر می دهد که بـه
ایﻦ نتیجه رسیده باشد انجام آن ر تار برای او سودمند باشد.
مشارکت کننده شماره ( 8زن 46 ،ساله ،پرسـتار) در ایـﻦ خصـوس
می گوید" :پرستارا تحصیﻞ کردن و در مـورد علـﻞ ایجـاد کمـردرد
ارالعات دارن ولی اون ر تارارو توی شیفت کاریشون انجام نمیـدن.

چون سالمتی در اونها نهادینـه نشـده و ارزش نیﺴـت براشـون .یـه
وقتـی بـا همکـارا صـحﺒت مـی کنــیم کـه بهتـره یـه کـم بـه کــر
سالمتیمون باشیم ولی بعد میگیم ولش کﻦ کـی اﻻن حوصـله داره،
قﻂ بنویس تموم شه".
 )2عوامل تقویت کننده انجام رفتارههای پیشه یرانه کمهردرد در

محههیط کههار ایﻦ رﺒقه اصلی نیز از ســه زیــر رﺒقه به شرح ذیﻞ
استخراج گردید:
الف -نقش همكاران در محیط کار استفاده درسـت از ارتﺒارـات در
محیﻂ کار می تواند به ا راد کمك کند تا در عالیتی که انجـام مـی
دهند ،مو ق باشند .شرکت کننده شماره ( 10زن 46 ،ساله ،پرستار)
می گوید" :شاید میشه گفت که محﻞ کار خونه دوم ماست ،چرا که
ساعات زیادی از روز رو اونجا سپری می کنیم .همکارا می تـونﻦ بـه
عنوان مشوق برای ما باشﻦ .مﺜال اگه یه همکاری یه حرکت ورزشـی
برای کمر انجام بده ما هم ترغیب به انجامش میشیم".
برخی از شرکت کنندگان بر نقش موثر همکاران در انجام یك ر تـار
بهداشتی هم به عنوان مشوق و هم به عنوان یادآور تاکیـد داشـتند.
شرکت کننده شماره ( 12زن 36 ،ساله ،پرستار) مـی گویـد" :قطعـا
همکاری که خودش ر تاری رو انجام میده و یادآوری میکنه مـا هـم
تشویق میشیم که انجام بدیم .ما یه همکاری توی بخش داریـم کـه
خیلی به خودش میرسه .مﺜال هر موقﻊ کارش تموم میشه حتی اگـه
یه دقیقه هم باشه میاد پشت استیشـﻦ یـا اتـاق و چـﻦ تـا حرکـت
کششی انجام میده .ما هم هر وقت اونو می بینیم یادمون میفته کـه
یه حرکت انجام بدیم".
ب -منافع جسهمانی و روانهی پرسـتاران اذعـان داشـتند سـالمت
جﺴمی  -روانی و احﺴـاس خـوب ناشـی از آن یـك عامـﻞ تقویـت
کننده در انجام ر تارهای بهداشتی است و قدان آن مـانﻊ از انجـام
ر تار خواهد شد .همچنیﻦ ایﻦ گویه نقش مهمی در برقراری روابـﻂ
اجتماعی و انجام وظـایف شـﻐلی دارد .برخـی از شـرکت کننـدگان
معتقد بودند که کمردرد باعث بروز اختالل در وضـعیت جﺴـمانی و
همچنیﻦ در برقراری روابﻂ عمومی و اجتماعی می شود .اما داشـتﻦ
حس خوب و نداشتﻦ درد کمك به برقـراری ارتﺒـاط سـالم و انجـام
وظایف شﻐلی به نحو مطلوب مـی کنـد .شـرکت کننـده شـماره 13
(زن 33 ،ساله ،پرستار) بیان کرد" :وقتی دچار کمردرد میشم اصـال
حوصله ندارم با همکارام حرف بزنم ،گاهی وقت هـا ممکنـه بهشـون
تندی هم بکنم .اما وقتی احﺴاس سالم بودن و عال بودن دارم ،ایﻦ
به مﻦ کمك می کنه توی بخش خیلی خوب کار کـنم ،بـه خونـه و

 )3عوامل مدیریتی – قادرساز انجام رفتارهای پیش یرانه کمردرد

در محیط کار ایﻦ رﺒقه اصلی از دو زیر رﺒقه تﺴهیﻞ کننـده هـا و
موانﻊ سازمانی استخراج گردید.
الف -تسهیل کننده ها وجود عوامـﻞ قادرسـاز در محـیﻂ کـار ،بـه
وقوع پیوستﻦ یك ر تار را تﺴهیﻞ می کنند و قدان آنها مانﻊ تﻐییر
ر تار می شود .ایﻦ عوامﻞ شامﻞ مهارت های ردی ،امکانات ،منـابﻊ
جامعه و قوانیﻦ هﺴتند .در ایﻦ مورد شرکت کننده شـماره ( 9مـرد،
 29ساله ،پرستار) می گوید" :وقتی بیمارستان منابﻊ آموزشی ماننـد
سی دی ،کتاب و کتابچه در مورد کمردرد در محیﻂ کار و را ههـای
پیشگیری از اونو در اختیار ما قرار بده ،خیلی به ما کمك میشه کـه
بتونیم ارگونومی و چیزای دیگه رو از توش مطالعه کنیم" .همچنیﻦ
ایشان اشاره کردند به قوانیﻦ موجود در بیمارستان" :در بیمارسـتان
سالﻦ ورزشی بزنﻦ و یه تایمی رو برای ورزش اختصاس بـدن .خـب
توی ساعت کاری واقعا رصت نمیشه اما بعد از ساعت کـاری خوبـه.
اگه استخر بزنﻦ خیلی خوبه .به ما بلیﻂ استخر میدن ولـی یکـی یـا
دو تا در ماه خیلی کمه".
شرکت کننده شماره ( 2زن 36 ،ساله ،پرستار) بیان کردند که" :مﻦ
یه وقتایی یکی دو تا از ورزشها رو تو استیشﻦ انجـام میـدادم .چـون
عکﺴشو رو دیوار زده بودیم و هر موقـﻊ چشـمم بـه تصـویر میفتـاد
بعﻀی از حرکاتشو انجام میدادم .وقتـی هـم همکـارا میومـدن حـاﻻ
برای شوخی یا خنده اونام حرکات و ورزشهارو انجام میدادن".
شرکت کننده شماره ( 1زن 52 ،سـاله ،مـدیر خـدمات پرسـتاری و
ناظر آموزشی) اذعان داشـت" :ورزش کـردن بـرای بررـرف کـردن
مشکالت جﺴمانی و همینطور تقویـت روحیـه خیلـی عالیـه .بـرای
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زندگیم خوب رسیدگی کنم ،با دوسـتام و همکـارام رابطـه دوسـتی
خوبی برقرار کنم".
ج -منافع اقتصادی برخی از پرستاران بـه منـا ﻊ اقتصـادی اشـاره
کردند .به ایﻦ معنی که کمردرد و هزینه های درمانی ناشی از آن بار
مالی زیادی برای آنها ایجاد می کند .شرکت کننده شـماره ( 3مـرد،
 27ساله ،پرستار) می گوید " :هزینـه هـای درمـانی بـرای کمـردرد
خیلی زیاده .ام آر آی بـدی ،داروهـای خـارجی بخـری ،یزیـوتراپی
بری .همه اینها هزینه های هنگفتی به بار میـاره .بنـابرایﻦ آدم کـر
میکنه اگه مراقب سالمتیش باشه و تا حدودی هم اصول بهداشتی و
ارگونـومی رو تـوی محـیﻂ کـاری رعایــت کنـه علیـرغم ایـﻦ همــه
محدودیت ها و کار زیاد ،خیلی بهتره تا اینکه بخواد کلی هزینه کنه
اونم تو شرایﻂ و گر تاری هایی که داریم و هشتمون گرو نه مونه".

صدیقه سادات روا یان و

کمردرد مرتﺒﻂ با شﻐﻞ ...

همیﻦ داشتﻦ پاس ورزشی در ساعت کـاری میتونـه کمـك کننـده
باشه .پاس ورزش قﺒال جزو مقررات بیمارستان بوده ولی هنوز شـیوه
نامه درست و قطعی در ایﻦ خصوس نوشته نشده .بلیﻂ نیم بها برای
استخر ،بدنﺴـازی بـه پرسـنﻞ میـدن .ایـﻦ بلـیﻂ هـا جـزو قـوانیﻦ
بیمارستان و در راستای کار ر اهی پرسنله".
ب -موانع سازمانی بر اساس ایـده بیمارسـتان هـای ارتقـا دهنـده
سالمت ،بیمارستان ها عـالوه بـر درمـان بیمـاران بایـد نقـش قابـﻞ
توجهی در ارتقای سالمت کارکنان خـود داشـته باشـد [ .]25اکﺜـر
شرکت کنندگان بر ایﻦ عقیده استوار بودند که کمﺒود پرسنﻞ ،حجم
کاری زیاد ،شیفت های در گردش و کشیك های متعـدد مـی توانـد
موجب کمردرد شود .شرکت کننده شماره ( 8زن 46 ،ساله ،پرستار)
در ایﻦ خصوس مـی گویـد" :کمـردرد واقعـا در پرسـتارها شـایعه و
پرستارها نیاز دارن که یاد بگیرن چه ر تـاری رو انجـام بـدن و چـه
ر تاری رو انجام ندن یا اینکه پیشگیری کنﻦ که بهش مﺒتال نشﻦ یا

جدول  1ویژگی های مشارکت کنندگان در مصاحبه فردی
شرکت کنندگان
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

جنﺴیت

سﻦ

وضعیت تاهﻞ

سمت

بخش

سابقه خدمت

زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن
مرد
مرد

52
45
36
33
32
52
46
50
34
36
46
29
27

متاهﻞ
مجرد
متاهﻞ
متاهﻞ
متاهﻞ
متاهﻞ
متاهﻞ
متاهﻞ
متاهﻞ
متاهﻞ
متاهﻞ
متاهﻞ
متاهﻞ

مدیر خدمات پرستاری ،ناظر آموزشی
سرپرستار
پرستار
پرستار
پرستار
ناظر آموزشی
پرستار
سرپرستار
پرستار
پرستار
پرستار
پرستار
پرستار

د تر پرستاری
داخلی

28
19
12
10
6
28
20
26
11
12
25
4
2

ENT
ارفال
CCU
د تر پرستاری
چشم
جراحی عروق
انکولوژی
جراحی زنان
اورژانس
CICU
ارتوپدی

جدول  2ویژگی های مشارکت کنندگان در بحث گروهی متمرکز
شرکت کنندگان
1
2
3
4
5
6

جنﺴیت

سﻦ

وضعیت تاهﻞ

سمت

بخش

سابقه خدمت

زن
زن
زن
زن
زن
زن

42
43
46
35
41
38

متاهﻞ
متاهﻞ
متاهﻞ
متاهﻞ
متاهﻞ
متاهﻞ

ناظرآموزشی
سرپرستار
پرستار
پرستار
پرستار
پرستار

د تر پرستاری
چشم
ارتوپدی
PICU

18
21
20
9
15
13
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راه درمانیش رو دنﺒال کنﻦ .اما اینقدر بخش شلوغه و حجم کار بـاﻻ
کــه حتــی رصــت شــرکت تــوی کالســهای آموزشــی هــم نــداریم.
نیروهامونم کمه بنابرایﻦ شار کار روی ما زیاده".
شرکت کننده شماره ( 10زن 46 ،ساله ،پرستار) می گوید" :ما توی
بخش  6نفریم و اینقد بخش شلوغه که اصال رصـت سـر خارونـدن
نداریم .اینقد پرسنﻞ کمه و حجم کار زیـاده کـه اصـال نمیتـونم بـه
درست نشﺴتﻦ کر کنیم".
شــرکت کننــده شــماره ( 5زن 50 ،ســاله ،سرپرســتار) مــی گویــد" :از
نیروهام  2نفر کمردرد دارن .سیﺴـتم نﺒایـد بهشـون شـب کـاری بـده،
اینطوری نیروهام کم میشﻦ یا میرن بخش هـای دیگـه .اگـه در بخـش
خودمون بمونﻦ خب یه نیروی دست و پا شکﺴته ست دیگه .در نهایـت
هم نیرو آسیب میﺒینه و هم کارایی سیﺴتم پـاییﻦ میـاد .سیﺴـتم بایـد
یکﺴری قوانینی رو برای ا رادی که مﺒتال به کمردرد هﺴتند وضﻊ کنـه.
مﺜال ساعت کاریشونو کمتر کنه ،پاس ورزشی بذاره".

جدول  3روند شكل گیری کدها
کد

واحد معنایی
 کمردرد میتونه با ا زایش سﻦ و حجم کاری با شﻐلی که ما داریم بیشتر بشه ،مزمﻦبشه و همیﻦ که خیلی عواقب و عوار داره .بودن همکارایی که استعالجی گر تﻦ و
حتی کارشون به جراحی کشید و مجﺒور شدن بخششونو عو کنﻦ .وای خدای مﻦ!
بخارر بچم با خودم کر میکنم که نکنه یه وقت زود از کار ا تاده بشم.
 بیمارستان آییﻦ نامه ای رو جهت پاس ورزشی در ساعت کاری تصویب بکنه .دربیمارستان سالﻦ ورزشی بزنﻦ و یه تایمی رو برای ورزش اختصاس بدن .توی ساعت
کاری رصت نمیشه اما بعد از ساعت کاری خوبه .اگه استخر بزنﻦ خیلی خوبه .به ما
بلیﻂ استخر میدن ولی یکی یا دو تا در ماه که خیلی کمه.

قدان سالﻦ ورزشی
نداشتﻦ پاس ورزشی
ارائه بلیﻂ استخر به تعداد خیلی کم

 اما داشتﻦ حس خوب و نداشتﻦ درد کمك به برقراری ارتﺒاط سالم و انجام وظایفشﻐلی به نحو مطلوب می کنه .وقتی دچار کمردرد میشم اصال حوصله ندارم با همکارام
حرف بزنم ،گاهی وقت ها ممکنه بهشون تندی هم بکنم .اما وقتی احﺴاس سالم بودن
و عال بودن دارم ،ایﻦ به مﻦ کمك می کنه توی بخش خیلی خوب کار کنم ،به خونه
و زندگیم خوب رسیدگی کنم ،با دوستام و همکارام رابطه دوستی خوبی برقرار کنم".
.

احﺴاس خوب
عاری از درد بودن
عال بودن
روابﻂ سازنده با همکاران

جدول  4روند شكل گیری زیرطبقات
زیررﺒقات

کدها

احﺴاس خطر

ا زایش سﻦ نوع بخش -سابقه کار

درک شدت خطر

 استعالجی گر تﻦ به دلیﻞ کمردرد از کار ا تادگی و ناتوانی ناشی از کمردرد -بازنشتگی زودتر از موعد

منا ﻊ جﺴمانی و روانی

 احﺴاس خوب پس از انجام ر تارهای پیشگیری از کمردرد ارغ بودن از درد و ناراحتی پس از انجام ر تارهای پیشگیری از کمردرد برقراری روابﻂ سالم با همکاران نداشتﻦ سالﻦ ورزشی در بیمارستان نداشتﻦ پاس ورزش -ارائه بلیﻂ نیم بها برای استخر

تﺴهیﻞ کننده ها

جدول  5روند شكل گیری طبقات اصلی
رﺒقات اصلی

عوامﻞ مدیریتی – قادرساز انجام ر تار

عوامﻞ مﺴتعد کننده انجام ر تار پیشگیرانه

عوامﻞ تقویت کننده انجام ر تار پیشگیرانه

احﺴاس خطر

نقش همکاران در محیﻂ کار

تﺴهیﻞ کننده ها

درک شدت خطر

منا ﻊ جﺴمانی و روانی

موانﻊ سازمانی

خودکارآمدی

منا ﻊ اقتصادی

پیشگیرانه
زیر رﺒقات

درک ارزش سالمتی
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ا زایش سﻦ
استعالجی گر تﻦ
از کار ا تادگی
بازنشتگی زودتر از موعد
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کمردرد مرتﺒﻂ با شﻐﻞ ...

بحث و نتيجهگيري

بیمارستان مکانی برای ارائه خدمات بهداشتی است و شـامﻞ عوامـﻞ
خطرزا در درجه های مختلف برای ایمنی شﻐلی و سالمت جﺴـمی،
روانی و اجتماعی پرستاران محﺴوب می شود [ .]26پرستاران بخش
مهمی از زندگی روزمره خـود را در بیمارسـتان هـا مـی گذراننـد و
ممکﻦ است در معر عوامﻞ مختلفی قرار گیرند که به دلیﻞ زمینه
های کاری و مﺴئولیت هـای شـﻐلی ،سـالمت کمـر را تهدیـد کنـد
[ .]27مشارکت کنندگان در ایـﻦ مطالعـه از بیمارسـتان بـه عنـوان
"خانه دوم" خود یاد کردند.
کمردرد می تواند مشکالت زیادی را ایجاد کند و بر کیفیت زنـدگی
ا راد تاثیر بگذارد .رویکـرد کیفـی در ایـﻦ مطالعـه بـرای شناسـایی
عوامﻞ موثر در ایجاد کمردرد شﻐلی ،پیامدهای آن و عوامـﻞ کمـك
کننده در ارتقای ر تارهای پیشگیری از کمردرد در پرستاران مـورد
استفاده قرار گر ت .عوامﻞ خطر برای کمردرد را می تـوان تحـت دو
گروه عمده به عنوان عوامﻞ خطر ردی و عوامﻞ خطر شـﻐلی رﺒقـه
بندی کرد .عوامﻞ خطرساز شﻐلی شـامﻞ عوامـﻞ یزیکـی و روانـی-
اجتمــاعی اســت [ .]28،29یکــی از عوامــﻞ خطرســاز ــردی بــرای
کمردرد در پرستاران ا زایش سﻦ است [ ]5اما ورزش می توانـد بـه
کاهش کمردرد کمك کنـد [ .]10،30اکﺜـر پرسـتاران نیـز بـه ایـﻦ
موضوع اشاره کردند که ا ـزایش سـﻦ ،سـابقه کـار ،نـوع بخـش در
کمردرد آنها تاثیرگذار بوده است.
از میان تعداد بیشماری از عوامﻞ مﺴتعد کننده ر تـار ،دانـش ،بـاور،
نگرش ،ارزش ،خودکارآمدی ،نیازهـا و توانـایی هـای درک شـده بـه
واسطه نقشی که در ایجاد انگیزه دارند ،بیشتر مورد توجه قرار گر ته
اند [ .]11در ایﻦ مطالعه باور و نگرش پرستاران در خصوس کمردرد
و عو ارضی که ایجاد می کند حائز اهمیت است .چه بﺴا یا تـه هـای
مطالعه نشان داد پرستاران برای سالمتی خود ارزش چنـدانی قائـﻞ
نیﺴتند .همچنیﻦ از خودکارآمـدی ناکـا ی جهـت انجـام ر تارهـای
پیشگیری از کمردرد برخوردارند .ماهیت کـاری پرسـتاران از جملـه
ایﺴتادن برای مدت زمان روﻻنی ،حرکات تکراری ،خم شدن مکـرر،
حجم کاری زیـاد و شـیفت هـای متعـدد مـانﻊ از انجـام ر تارهـای
پیشگیری از کمردرد توسﻂ آنها است .مطالعـات نیـز نشـان داد کـه
بیﻦ عوامﻞ یزیکی و مشکالت اسـکلتی عﻀـالنی رابطـه معنـی دار
وجود دارد [ ]32و حرکـات تکـراری ،وضـعیت نادرسـت و اسـتفاده
بیش از حد از نیرو ،سـه عامـﻞ اصـلی در ایجـاد مشـکالت اسـکلتی
عﻀالنی محﺴوب می شوند [.]27
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شرکت کنندگان در ایﻦ مطالعه معتقد بودند که کمردرد تأثیر منفی
بر زندگی آنها دارد .ایﻦ یا ته توسـﻂ تحقیـق عابـدینی و همکـاران
پشتیﺒانی شده است [ .]33کمردرد تـأثیر منفـی بـر عالیـت هـای
روزانه پرستاران دارد و ممکﻦ است برخی از حرکات آنها را محـدود
کند .یا ته های تحقیق ما نشان داد کـه کمـردرد مـی توانـد باعـث
اختالل در توانایی رد در انجام حر ه پرستاری شود .کاهش کارآیی
پرســنﻞ پرســتاری کــه دارای کمــردرد هﺴــتند یکـی از شــایعتریﻦ
مشکالت برای مدیران بیمارسـتان اسـت .در مطالعـه مـا پرسـتاران
اظهار داشتند که کمردرد منجر به تعـویض بخـش ،غیﺒـت از کـار و
حتی بازنشﺴتگی زودتر از موعد خواهد شد.
داشتﻦ یك ارتﺒاط صلح آمیز و موثر برای انجام کار ضـروری اسـت.
ا راد با روابﻂ اجتماعی بهتـر رضـایت بیشـتری در زنـدگی خواهنـد
داشت .بنابرایﻦ همکاران به عنوان الگوی نقش سالم و عامﻞ تقویـت
کننده می توانند به رور غیـر مﺴـتقیم بـر عملکـرد کـار پرسـتاران
تاثیرگذار باشند .در ایﻦ مطالعه ،شرکت کنندگان ادعا می کنند کـه
تشویق همکاران در انجام ر تارهای ارتقا دهنده سالمت کمـر و در
نتیجه بهﺒود عملکرد شﻐلی آنها تاثیر بﺴزایی دارد .همچنـیﻦ نتـایج
ایﻦ تحقیق نشان داد ر تارهای مربوط بـه سـالمت کمـر مـی توانـد
منا ﻊ جﺴمانی  -روانی و منا ﻊ اقتصادی به دنﺒال داشته باشـد کـه
به عنوان عامﻞ تقویت کننده مﺜﺒت به شمار مـی رود .بـه نظـر مـی
رسد ایﻦ عامﻞ می تواند در اتخـاذ و تـداوم ر تارهـای پیشـگیری از
کمردرد یا ارتقا دهنده سالمت کمـر توسـﻂ پرسـتاران مـوثر واقـﻊ
شود .از عوامﻞ مدیریتی تاثیرگذار در ارتقای ر تارهای پیشـگیری از
کمردرد می توان به منابﻊ انﺴانی کـا ی ،منـابﻊ مـالی  ،تجهیـزات و
زمان اشاره کرد [ .]11شواهد نشان داد ساعت کار روﻻنی ،بار کاری
بیش از حد ،پرسنﻞ و تجهیزات ناکا ی ،اختالل در چرخـه خـواب و
عادات غذایی به علت تﻐییرات ،از جمله عوامﻞ خطر شـﻐلی هﺴـتند
که ممکﻦ است منجر به کمردرد در پرستاران شود [.]34
بﺴیاری از شرکت کنندگان در ایـﻦ مطالعـه عامـﻞ ایجـاد کمـردرد
شﻐلی را کمﺒود منابﻊ انﺴانی و ساعات کاری روﻻنی معر ی کردنـد.
همچنیﻦ اذعـان داشـتند بنـا بـه دﻻیـﻞ ـوق حتـی در کالسـهای
آموزشی نیز نمی توانند شرکت کنند .بـه نظـر مـی رسـد بـه دلیـﻞ
کمﺒود نیروی کار و مشکالت مالی ،پرستاران ناگزیر می شوند تـا در
شیفت های بیشتری کار کنند .بر اساس یا ته های مطالعـه حاضـر،
کمﺒود نیروی کار ،حجم کاری زیاد ،قدان تجهیزات مناسـب بـرای
جابجایی یا انتقال بیمار ،داشتﻦ شیفت های کـاری متعـدد و نﺴـﺒتا

روﻻنی (بیش از  12ساعت) به عنوان عوامﻞ خطر در ایجاد کمردرد
شﻐلی گزارش شدند .یکی از زیر رﺒقه های به دسـت آمـده در ایـﻦ
تحقیــق ،مشــکالت و محــدودیت هــای موجــود در سیﺴــتم کــاری
بیمارستان شامﻞ کمﺒود نیروی کار و نﺒود تجهیزات مناسب و غیـره
بود که با یا ته های مطالعات قﺒلی همخوانی داشت [.]27
عوامﻞ قادرساز به وقوع پیوستﻦ یـك ر تـار را تﺴـهیﻞ مـی کنـد و
قدان آنها مانﻊ تﻐییر ر تار می شود [ .]11به نظر می رسـد قـوانیﻦ
و مقررات بیمارستان می تواند در کاهش کمردرد و انجام ر تارهـای
پیشگیری از کمردرد تاثیرگذار باشد .شرکت کنندگان بر ایﻦ عقیـده
بودند که دسترسی به امکانات ر اهی و منـابﻊ بیمارسـتانی از جملـه
وجود سالﻦ ورزشی در بیمارسـتان ،پـاس ورزشـی ،بلـیﻂ اسـتخر و
بدنﺴازی انجام ر تارهای پیشگیری از کمردرد را تﺴهیﻞ می کند.
همچنیﻦ شرکت کنندگان در ایﻦ مطالعه توضیح دادند کـه ماهیـت
حر ه پرستاری خود دلیلی برای کمردرد شﻐلی است .چنیﻦ نتیجـه
مشابهی در سایر مطالعات نیز گزارش شده اسـت .شـرایﻂ نامناسـب
برای تﻐییر وضعیت بیماران ،ایﺴتادن روﻻنی مدت در محﻞ کار یك
عامﻞ خطر جدی برای ابتال بـه کمـردرد اسـت [ .]27،33مشـارکت
کنندگان سایر عوامﻞ مانند خم شدن مکرر ،استراحت ناکـا ی ،کـار
در موقعیت نیمه نشﺴته مانند نوشتﻦ گزارش ،جابجایی بﺴـیاری از
بیماران مﺒتال به اختالﻻت جدی ،شرایﻂ اضـطراری بیمـاران ماننـد
انجام احیای قلﺒی ریوی را نیز به عنـوان دﻻیـﻞ ایجـاد کمـردرد در
میان پرستاران گزارش کردند.
با توجه به اثرات کمردرد بـر کیفیـت زنـدگی و کـاری ،بایـد برنامـه
آموزشی مناسب اختصاس داده شود .امکانـات ،تجهیـزات و قـوانیﻦ
بیمارستانی برای کمك به ارتقای ر تارهـای پیشـگیری از کمـردرد
راهم گردد .ما امیدواریم مشکالت ناشی از کمردرد ،محدودیت ها و
استرس ها در شﻐﻞ و زندگی روزمره جامعه پرستاران کاهش یابد.
یکـی از محــدودیتهای ایﻦ پژوهش انتخـاب شـرکت کننـدگان از
بیمارستان های آموزشی شهر ساری بود کـه ممکـﻦ اسـت دیـدگاه
پرستاران در ایﻦ مراکز به دلیﻞ بیمارستان آموزشی بودن متفاوت از
پرستاران در سایر مراکز ،شهرها و حتی بیمارستان هـای غیردولتـی
باشد .تالش مشترک سیاست گذاران و مﺴئوﻻن رده های بـاﻻتر در
تعدیﻞ و بهﺒود برخی از چالش ها می توانـد مـوثر واقـﻊ گـردد .لـذا
پیشنهاد می گردد که دیدگاه ها و تجارب سیاست گذاران بهداشـتی
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مطالعه حاضــر برگر تــه از پایـــاننامـــه دکتـــری تخصصی رشته
آموزش بهداشت و ارتقای سالمت دانشـگاه تربیـت مـدرس و رـرح
تحقیقاتی مصوب در مرکز تحقیقات سالمت دانشگاه تربیت مـدرس
بــود .بدیﻦ وسـ ـیله از حمایتهای مالی معاونت پژوهشـ ـی و مرکــز
تحقیقات سالمت دانشـگاه تربیت مدرس سپاسگزاری میشود .تـیم
تحقیق برخود ﻻزم می داند از تمــامی ا ــراد شــرکت کننــده در
ررح و بویژه از آقای محمد ر یقـی (معـاون گـروه توسـعه آمـوزش
منابﻊ انﺴانی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی
مازندران) که در هماهنگی و انجام مصـاحﺒه هـا مشـارکت داشـتند،
صمیمانه تقدیر و تشکر نماید.
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در مورد قوانیﻦ و سیاست های بیمارستان به عنوان عوامﻞ قادرسـاز
در ارتقای ر تارهای پیشگیری از کمردرد شﻐلی تﺒییﻦ شود.
پرستار یکی از اعﻀای کلیدی در گروه مراقﺒت های سـالمتی اسـت.
همچنیﻦ پرستاران نقـش مهمـی را در تﻐییـر نظـام مراقﺒـت هـای
بهداشتی و سیاست گذاری ،برنامه ریزی و اجرای خدمات بهداشـتی
دارند .از ایﻦ رو حفظ سالمت جﺴمانی و روانی پرستار بﺴـیار حـائز
اهمیت است .عوامﻞ مﺆثر درک شده در ایجاد کمردرد توسﻂ شرکت
کنندگان و پیامدهای گزارش شده در رابطه بـا کمـردرد مـرتﺒﻂ بـا
شﻐﻞ در پرستاران ،نیازمند بررسی بیشتر در محیﻂ کاری ،قـوانیﻦ و
مقررات مربوط به حر ه پرستاری و نیز پرسـتاران اسـت .پرسـتاران
نگرانی های خود را در مورد تاثیر کمردرد در کارایی حر ه ای خود،
امنیت شﻐلی ،زندگی خانوادگی و ارتﺒاط با همکاران منعکس کردند.
بنابرایﻦ نگرانی های پرستاران و شرایﻂ کاری آنها باید به دقت مورد
توجه قرار گیرد .همچنیﻦ توصیه می شـود برنامـه آموزشـی مـدون
جهت پیشگیری و کنترل کمردرد مرتﺒﻂ با شﻐﻞ رراحی گردد.

صدیقه سادات روا یان و

... کمردرد مرتﺒﻂ با شﻐﻞ
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ABSTRACT
Consequences and factors affecting work-related low back pain among nursing
professionals: A qualitative study
Seyedeh-Somayeh Kazemi1, Sedigheh-Sadat Tavafian1, Alireza Hidarnia1, Ali Montazeri2
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Objective (s): The present study aimed to identify and describe the perceived risk of occupational low back pain and
contributing factors among nursing personnel.
Methods: This qualitative study was conducted on a sample of nurses with at least one-year experience in a hospital. Focused
group discussions and semi-structured interviews were conducted using the PRECEDE- PROCEED model as a framework.
Then, they were transcribed and analyzed using content analysis.
Results: In all 12 nursing personnel were interviewed. Predisposing factors were extracted from the sub-themes (feeling of
risk, perception of the severity of the risk, self-efficacy, perception of the value of health) and reinforcement factors from subthemes (the role of colleagues in the workplace, physical and mental benefits, economic interests). Two sub-themes
(facilitators and organizational barriers) were identified in relation to managerial and enabling factors.
Conclusion: The analysis showed that occupational low back pain affects the individual, social and occupational life of nurses.
Therefore, working conditions, mental conditions, and rules governing the hospital should be scrutinized to insure that nursing
professionals maintain good health.
Key Words: Nurse, Occupational low back pain, PRECEDE-PROCEED model, Qualitative study
Clinical trial code: IRCT20170313033054N2
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