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بررسي ميزان شيوع و علل ابتالء به كمر درد در پرسنل دانشگاه آزاد 
 اسالمي واحد سمنان

  
  )M.Sc(*يحمد رشيدم

   گروه تربيت بدين،  واحد مسنانيآزاد اسالمدانشگاه 

  

  ده يچك
ها و مطب  ترين شكاياتي هستند كه مردم را به كلينيك كمر درد يا راديكولوپاتي كمري از شايع: سابقه و هدف

 مردم در طول زندگي خود حداقل يك بار به علت كمر درد %80،  انجام شدههاي اساس بررسي  بر.كشاند پزشكان مي
هدف اين مطالعه بررسي ميزان شيوع و علل ابتال به كمر درد در پرسنل دانشگاه آزاد . كنند به پزشك مراجعه مي

  .اشدب اسالمي واحد سمنان مي
 نفر از پرسنل و كاركنان دانشگاه آزاد واحد سمنان در طي 128 تحليلي روي -صيفياين مطالعه تو: ها مواد و روش
اطالعات  اي مركب از گر ساخته نامه پژوهش ها، پرسش آوري داده ابزار جمع.  انجام شد1385-86سال تحصيلي 

و نتايج با  ورزشي بود،دموگرافيك و سوابق ابتال به كمر درد و نحوه و دفعات ابتالء و شيوه درمان و سوابق فعاليت 
  . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتSpssاستفاده از نرم افزار

افراد مورد مطالعه حداقل يك بار در طول زندگي كمر درد را  % 78/75نتايج اين پژوهش نشان داد كه : هايافته
)  سال31-40(دهه سوم زندگي ها بوده است و كمر درد در تر از خانماند و ميزان شيوع در آقايان بيشتجربه كرده

 BMIافراد مورد مطالعه داراي  % 78/50اند و درد در اين دهه قرار داشته افراد با كمر % 32/44تر بوده است كه شايع
اند و بين وزن و ميزان ابتالء به كمر درد  و اشتغال كنوني به فعاليت ورزشي و بوده) چاقي درجه يك(غير طبيعي 

  .داري مشاهده شده استمر درد رابطه معنيميزان ابتالء به ك
با توجه به درصد باالي ابتالء به كمر درد و همچنين رابطه معني دار اشتغال به فعاليت ورزشي و ميزان : گيرينتيجه

 احتماالً باعث كاهش ميزان ابتالء به كمر درد در افراد شيهاي ورزدهد انجام فعاليتابتالء به كمر درد كه نشان مي
تر به آموزش اين افراد در زمينه صحيح  كند لزوم توجه بيش شود و نيز چاقي زمينه را براي كمر درد مساعد مي مي

هاي ناصحيح كاري و حمل صحيح اشياء سنگين و نحوه حفظ و مراقبت از كمر  ايستادن، نشستن و اجتناب از وضعيت
  .شود الت ناحيه كمر احساس ميهاي ساده و الزم براي تقويت و انعطاف پذير نمودن عض و نرمش

  
    .هاي ورزشي كمر درد، فعاليت: هاي كليدي واژه

  

 مقدمه
 درد، مردم پس ازسر  علت دردنيتر شي ب صنعيتيايدن در

  خودي جهان درطول زندگتيمجع %۸۰ باًيدرد است تقر کمر

 يا و درد  کمر.]۱[برند  يدرد رنج م کمر  ازيبه حنو

  هستند که مردم راايتي شکانيتر عيشا  ازي کمرکولوپايتيراد

 ياه يكشاند براساس بررس ها ومطب پزشکان مي کينيبه کل

Nachemson  ۸۰ %کي خود حداقل يطول زندگ  دردممر 

 نيا از% ۱۰ کنند ويدرد به پزشک مراجعه م بار به علت کمر

  Email: mrashidi48@yahoo.com                                                                        0231 - 3332816 نمابر  09125319481 :تلفن *
]   18/10/86 :تاريخ پذيرش         21/6/1386: تاريخ دريافت
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  ١٣٨۶ تابستان، )٢٤پياپي (٤، مشاره ٨                 جلد                                                 جمله علمي دانشگاه علوم پزشكي مسنان

 ٢٣٤

 ي بسترمارستانيب  درتر شي ب اقدامات درماينيافراد برا

 داي پي به عمل جراحاجي احتيافراد بستر از% ۱۰شوند، يم

  ].۲ [کنند يم

 ناراحيت و  دردادجي اسمي درمورد مکاننيمتخصص  ازکيهر

اعتقاد  "اکسيسر." دارند ي خاصديعقا ستون فقرات نظرات و

 پشت يدردها  اغلب کمردردها وسميمکان دارد که منشاء و

مهانند " جان منل"]. ۲[  مهره اي استني بسکيمربوط به د

 کمر ي علل اکثر دردهاسميمکان :دارد که  اعتقاداکسيدکتر سر

برخالف " منل" منتها  است،يا  مهرهني بسکي از ديناش

 است ايتيريتغ  ازيناش  کمريدارد که دردها اعتقاد" اکسيسر"

  ].۲ [شود ي مادجي ايا  مهرهني بسکيد که در

درد   کمرادجي عامل انيتر دارد که مهم اعتقاد" مزايليو"

   ].۳ [باشد ي لوردوز ستون فقرات مشيمربوط به افزا

 سه ه عباريتب دارد و  سه نوع کمردرد وجودي طور کلبه

        التهايب اي ييايميدرد ش  کمر-۱.  آن ذکرشده استيعلت برا

  ].۴[ يکي کمردرد مکان-۳  وييشاحدرد ا  کمر-۲

 درد مربوط به کمر  مبتال به کمرماراني تعداد بنيتر شيب

 وضع قرارگرفنت اي نوع درد با حرکت ني هستند ايکيدرد مکان

 ترري متغاي متناوب ييايمينسبت به درد ش کند و ي ميريبدن تغ

  ].۳[است 

 اجنام داده است مراکز صنعيت در Rothman  کهقايتيحتق

کارگران   ساعات کار۴/۱ است که حدود دهي رسجهي نتنيبه ا

  ].۵[شود يدرد تلف م به خاطر کمر

 مشخص شده است کاي مشابه اجنام شده درآمردرمطالعات

 بيماران را از%  ۴۷ وانيآقا  رايدرد  کمرمارانيازب% ۵۳که 

  کمريرو  که برمطالعايت  اما در]۶[دهند  ي مليها تشک خامن

 اجنام گرفته است  شيتدي دردانشگاه شه۱۳۵۷درد درسال 

  .دهند ي مليمردان تشک  راهيبق را زنان و% ۶۵

  کمرادجيا  ازيريجلوگ  دريعمل  سبک ويها اجنام ورزش

تواند  ي ورزشي متناي متر.باشد ي مدي آن مفکاهش زين درد و

 عضالت  شود که کاهش سفيت  و حمدوده حرکيتشيباعث افزا

   ].۶[ باشد يم درد موثر کمر  ازيريجلوگ در

خود پژوهش   برزگر دري وموسعقويبي مسعود انيآقا

 بوده حي ناصحي کارتيابتال به علت وضع% ۶۵ که ندنشان داد

  کمر واردهيعضالت ناح  به مفاصل ومتعارفريفشار غ و

  .]۷ [شده است يم

 نشان دادند گريپژوهشي د  ومهکاران درگايني گلپاانيآقا

  درماين-يحرکات اصالح  استفاده ازاني ميدار که رابطه معين

  درنيمهچن و. ]۸[ کمر وجوددارد هي ناحيکاهش دردها و

مهکاران نشان داده شده که تفاوت   واثيي خامن غقيحتق

  وددر  مبتال به کمرماراني بني ب حرکيتيالگو  دريدار معين

  ].۹ [دارد سامل وجود افراد

علل ابتال به   ووعي شزاني مي حاضر باهدف بررسقي حتقلذا

مسنان صورت گرفته  پرسنل دانشگاه آزاد واحد درد در کمر

  .است

 
  ها واد و روشم
 حتليلي است که - مطالعه توصيفي کي پژوهش نيا   

 واحدمسنان يسالم پرسنل وکاركنان دانشگاه آزادايبررو

  .  اجنام شده است۱۳۸۵-۱۳۸۶يليدرسال حتص

 يآموزش  ويکارکنان ادار  پرسنل وهي کلي آمارجامعه

د که تعداد منونه براساس بودنمسنان اسالمی واحد دانشگاه آزاد 

 نفر ۱۲۸، %۹۵اعتماد  با و% ۵ ي، خطا]۱ [%۸۰ يماري بوعيش

  اجنام گرفتيا  طبقه به صورت تصاديفيريگ منونه  وينيتع

 يا گر ساخته نامه پژوهش ها پرسش  دادهي مجع آورابزار]. ۱۰[

مورد ابتالء به   سوال در۱۳  ويخبش اطالعات فرد شامل دو

 شروع درد يدرد، چگونگ به کمر درد، تعداد دفعات ابتالء کمر

 صيتشخ مراجعه به پزشک، شدت درد، درد، سابقه کمر و

 تيسابقه فعال ،گاريمصرف س  درمان،يپزشک، چگونگ

باشد که  ي ورزشي متي به فعال کنوينالاشتغ ،يورزش

 ميبا مراجعه مستق و  منونهني بعيتوز نامه مذکور پس از پرسش

 قيطر نامه از  پرسشييروا.  گرديديگر مجع آور پژوهش

  .اجنام آزمون جمدد به دست آمد  آن باياييپا  وياعتبار حمتو
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 مد رشيدیحم                                                     . . . .علل ابتالء به كمر دردبررسي ميزان شيوع و 

 ٢٣٥

 با  ويگذار  کدليتکم ها پس از پرسش نامه  ازکي هر

  وهي مورد جتزي جمذور کايآزمون آمار وspss  يبرنامه آمار

  . قرار گرفتليحتل

  

  نتايج
   ٩٦(مردان  منونه را از % ٧٥که  نشان داد پژوهش حاضر

دادند بطور  ي مليتشک)  نفر٣٢( از منونه را زنان% ٢٥ و) نفر

  کمري درطول زندگبار کيها حداقل  کل منونه% ٧٨/٧٥ يکل

  ).١ جدول(اند  جتربه کرده درد را

  توزيع جنس در افراد مورد مطالعه و افراد با كمردرد. ١جدول 

  فراواين  افراد با كمردرد  افراد مورد مطالعه

  جنس
  درصد  فراواين  درصد  فراواين

  %۳۳/۷۸  ۷۶  %۷۵  ۹۶  مرد

  %۶۳/۲۱  ۲۱  %۲۵  ۳۲  زن

  %۱۰۰  ۹۷  %۱۰۰  ۱۲۸  مجع

  

دهه سوم  در)  نفر٥٨ ،%٣٢/٤٥( پژوهش يها  منونهتياکثر

 زيدرد ن  کمروعي شزانيقرارداشتند که م)  سال٣١-٤٠ (يزندگ

 افراد  وزيننيانگي است مبوده تر شيب%) ٣٢/٤٤( دهه نيا در

) ٧١-٨٠(دسته   بوده که عمدتاً درلوگرمي ک٤/٧٦درد  کمر با

  .داشتند  قرارلوگرميک

 يراافراد مورد مطالعه دا% ٧٨/٥٠ مطالعه نيا  در

(bodymass index) BMIکي درجه يچاق (يعي طبري غ (

  برلوگرميک )٢٥-٩/٢٩ (نياند که شاخص توده بدن آا ببوده

  ).۲جدول مشاره (مربع بوده است  متر

آقايان در هنگام كار در وضعيت بيشتر ايستاده و % ٧٠/٤٢

  .كمتر نشسته قرار داشتند

هاي  يماريافراد مورد مطالعه به هيچ يك از ب% ٢٨/٨٨ 

.  جسمي نظري روماتيسم مفصلي و آرتروز مبتال نيستند

  . اند  درد مبتال شده افراد بيش از سه بار به كمر % ١٧/٣٩

 نفري كه با تشخيص كمر درد مورد بررسي قرار ٩٧ از

درد دردهاي اسپاستيك بوده  ترين علت كمر شايع.اند گرفته

  .را به خود اختصاص داده است  % ٨٥/٦١است كه 

ها بطور متناوب  از خامن% ٧١/٨٥از آقايان و % ٢١/٥٩

ها  از خامن % ٣٣/٣٣از آقايان و % ٥٢/٣٥ .اند درد داشته كمر

از % ١٤/٣٨. اند درد مبتال شده با شدت خفيف و گذرا به كمر

اند و  درد بدون مراجعه به پزشك بودي يافته افراد با كمر

  . اند مراجعه منودهدرد به پزشك  از افراد بعلت كمر% ٨٥/٦١

بنا به تشخيص پزشك به علت  ها خامن %٩٠آقايان و  %٧٤

از افراد با % ٦٦/٤٦ .اند شده گرفتگي عضالت به كمردرد دچار

از  % ٨٤/٣٦. اند روش دارويي و حركت درماين بودي يافته

ها استراحت و حركت درماين را  از خامن% ٣٣/٣٣آقايان و 

% ٠٨/٣٦ .اند ترين و موثرترين  روش درماين عنوان كرده

 درگريي شغلي را عامل بروز وجود مشكالت روحي و افراد

   افراد مورد مطالعهBMIتوزيع مقادير . ۲جدول 

  جنس  جمع  زن  مرد

BMI 
  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

 >۵/۱۸  -  -  -  -  -  -  
۵/۲۴-۵/۱۸  ۳۶  ۵/۳۷%  ۲۲  ۷۵/۶۸  ۵۸  ۳۱/۴۵%  

۹/۲۹-۲۵  ۵۵  ۲۹/۵۷%  ۱۰  ۲۵/۳۱%  ۶۵  ۷۸/۵۰%  

۴۰-۳۰  ۵  ۲۰/۵%  -  -  ۵  ۹/۳%  

  %۱۰۰  ۱۲۸  %۱۰۰  ۳۲  %۱۰۰  ۹۶  مجع
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  ١٣٨۶ تابستان، )٢٤پياپي (٤، مشاره ٨                 جلد                                                 جمله علمي دانشگاه علوم پزشكي مسنان

 ٢٣٦

   توزيع اشتغال كنوين به ورزش در افراد مورد مطالعه.۳جدول 

  جنس  مجع  زن  مرد

  

  فعاليت ورزشي
  درصد  فراواين  درصد  فراواين  درصد  فراواين

  %۷۸/۲۵  ۳۳  %۵/۱۲  ۴  %۲۰/۳۰  ۲۹  اشتغال به ورزش

  %۲۱/۷۴  ۹۵  %۵/۸۷  ۲۸  %۷۹/۶۹  ۶۷  عدم اشتغال به ورزش

  %۱۰۰  ۱۲۸  %۱۰۰  ۳۲  %۱۰۰  ۹۶  مجع

  . اند آن عنوان كرده تشديد درد يا كمر

 .كنند از آقايان بطور تفرحيي سيگار مصرف مي% ٤٥/١١

ها سابقه فعاليت  از خامن % ٣٧/٣٤از آقايان و % ٨٣/٤٥

ها در  از خامن % ٥/٨٧از آقايان و % ٧٩/٦٩  .ورزشي ندارند

  .)٣جدول  (حال حاضر به فعاليت ورزشي اشتغال ندارند

داري  درد ارتباط معين  جنسيت و ميزان ابتالء به كمربني

درد ارتباط   وزن و ميزان ابتالء به كمربني .وجود ندارد

 اشتغال به فعاليت ورزشي و ميزان بني. داري وجود دارد معين

  .داري وجود دارد درد ارتباط معين الء به كمرابت

 
  گيري بحث و نتيجه

ترين علل ابتالء به كمر درد در افراد، دردهاي شايع

 افراد مورد مطالعه حداقل يك % ٧٨/٧٥اسپاستيك بوده است و 

افراد % ٣٢/٤٤بار در طول زندگي به كمر درد مبتالء شده اند و

اند سال قرار داشته) ٣١-٤٠(درد در دهه سوم زندگي  با كمر

مهچنني ميزان شيوع كمر درد در مردان بيشتر از زنان بوده 

 α=٠٥/٠ بني وزن و ميزان ابتالء به كمر درد در سطح. است

از  % ٦٨/٥٤داري وجود دارد كه با توجه به اينكه ارتباط معين

 غري طبيعي هستند و در تقسيم بندي جزء BMIافراد داراي 

% ٧٨/٧٥شوند و با عنايت به اينكه يافراد چاق حمسوب م

اند افراد مورد مطالعه داراي كمر درد تشخيص داده شده

 احتماالً چاقي بعنوان عاملي مساعد كننده جهت ابتالء به كمر

  . گريددرد  مد نظر قرار مي

 بني اشتغال كنوين به فعاليت ورزشي و ميزان ابتالء به كمر

ري وجود دارد كه با  ارتباط معين داα=٠٥/٠درد در سطح 

از افراد مورد مطالعه در حال حاضر  % ٢١/٧٤توجه به اينكه 

% ٧٨/٧٥اشتغال به فعاليت ورزشي ندارند و با عنايت به اينكه 

اند درد تشخيص داده شده افراد مورد مطالعه داراي كمر

احتماالً عدم اشتغال به فعاليت ورزشي نيز بعنوان عاملي 

درد مورد توجه قرار  ء  به كمرمساعد كننده جهت ابتال

  . گريدمي

ا ه از خامن % ٦٣/٢١از آقايان و % ٣٣/٧٨در اين مطالعه 

اند كه در مطالعات مشابه اجنام شده در  درد مبتالء بوده به كمر

ها به اين بيماري دچار  از خامن% ٤٧از آقايان و % ٥٣امريكا 

 صفدري  و در حتقيقي كه توسط مششرييان و حسني]٦[اند  بوده

ها به اين بيماري    از خامن%٧/٤٦ از آقايان و% ٣/٥٦اجنام شد 

 و از حلاظ آماري درصد باالي ابتالء در ]١١[اند  دچار بوده

  . خواين دارد آقايان با حتقيقات  مشابه هم

درد در اين مطالعه در دهه سوم زندگي بوده  شيوع كمر

ا و كشورهاي است كه با حتقيقات مشابه اجنام گرفته در امريك

ترين  غريب و مهچنني مطالعات دانشگاه شهيد شيت كه شايع

 سالگي بوده است و مهچنني در حتقيق ٣٠-٣٥سن كمردرد 

خواين  اجنام شده توسط هادي مششرييان و حسني صفدري هم

  ].١١[دارد 

 غري طبيعي داشتند كه BMIاز افراد  % ٦٨/٥٤بطور كلي 

از بيماران % ٣/٨١ صفدري در حتقيق مشابه مششرييان و حسني

  .]١١[اند  شاخص توده بدن غري طبيعي داشته

مهچنني در حتقيقي ديگر كه توسط سوزان رحيمي و علي 

خليلي اجنام شد اغلب افراد جزء كساين هستند كه چاقي درجه 

  .]١٢[يك دارند 
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 مد رشيدیحم                                                     . . . .علل ابتالء به كمر دردبررسي ميزان شيوع و 

 ٢٣٧

كنند با  قايان سيگار مصرف ميآاز % ٥٣/١٣در جمموع 

 عه درصد بيشتر افراد مبتالء به كمرتوجه به اينكه در اين مطال

دهد اين نكته حائز امهيت است زيرا   آقايان تشكيل مي رادرد

الكل و  امروزه مشخص شده است كه مصرف زياد سيگار،

شود كه خود از عوامل اجياد كمر  كافئني منجر به استئوپروز مي

  ].١٣[باشد  درد مي

فعاليت از افراد مورد مطالعه در حال حاضر به % ٢١/٧٤

هاي سبك  ورزشي اشتغال ندارند با توجه به اينكه اجنام ورزش

و عملي در جلوگريي از اجياد كمردرد و نيز كاهش آن مفيد 

تواند باعث افزايش االستيسيت،  مترينات ورزشي مي. باشد مي

كاهش سفيت عضالت شود كه در  افزايش حمدوده حركيت و

 ی  مهچنني در حتقيق].٦[باشند  موثر مي درد جلوگريي از كمر

كه توسط فرشاد اخوتيان و آرش دولت آبادي اجنام شد 

هاي منظم شركت داشتند شكاييت  افرادي كه در برنامه ورزش

  .]١٣[از كمر درد مشاهده نشد 

گر درصد باالي  هاي حتقيق حاضر كه بيان با توجه به يافته

د ابتالء به كمردرد در افراد مورد مطالعه است و مهچنني درص

باالي از افراد در حال حاضر به فعاليت ورزشي اشتغال ندارند 

دردها، دردهاي اسپاستيك  تر كمر با عنايت به اينكه علت بيش

باشد و بني اشتغال به فعاليت ورزشي و وزن در ميزان ابتالء  مي

هاي  داري وجود دارد با ارائه آموزش درد ارتباط معين به كمر

ن نشسنت، خوابيدن و اجتناب از الزم در زمينه صحيح ايستاد

هاي كاري ناصحيح و محل صحيح اشياء سنگني و  وضعيت

هاي ساده و الزم  مهچنني حنوه حفظ و مراقبت از كمر و نرمش

توان  براي تقويت و انعطاف پذير منودن عضالت ناحيه كمر مي

  .تا حد زيادي از ابتالء به اين عارضه جلوگريي منود

  

  تقدير و تشكر
هش با استفاده از اعتبارات معاونت پژوهشي اين پژو

گر از  دانشگاه آزاد واحد مسنان اجنام گرفته است لذا پژوهش

اعضاي حمترم شوراي حتقيقات و كليه كساين كه به حنوي در 

  .اين طرح سهيم بودند صميمانه تشكر و قدرداين مي منايد
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  ١٣٨۶ تابستان، )٢٤پياپي (٤، مشاره ٨                 جلد                                                 جمله علمي دانشگاه علوم پزشكي مسنان
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