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Correlation between Coping with Stress and Low Back Pain in College Student
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Abstract
Purpose: Many different factors are considered as effective factor that cause and have effect
on endurance of low back pain. Life style is one of these factors consisted of subsets that are
related to life pattern. The relation between these factors and low back pain is not well studied
thus the present study by purpose of studying coping with stress as a basic factor in relation
with components of low back pain have been done.
Methods: from Social Welfare and Rehabilitation Sciences University of Tehran and Ferdowsi
University of Mashhad of Iran 68 college students have participated in the study. All
participants completed two questionnaires of Nordic musculoskeletal and Cassidi and Long
problem-solving style. Analysis of data was conducted by SPSS v21 and Spearman correlation
tests.
Results: The results show that there is a positive correlation between age, education level and
duration of low back pain with an efficient problem-solving style. On the other hand there is a
negative correlation between inefficient problem-solving style and education level. In addition,
results illustrate that there is a positive correlation between work absence and inefficient
problem-solving style (p<0.05).
Conclusion: According to the results coping with stress style is an efficient factor in duration
of low back pain and work absence. However, the effectiveness of this factor as a basic factor
for the appearance of low back pain has not been shown in a proper manner.
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عوامل گوناگونی از جمله سبک زندگی و زیر مجموعه های آن در ایجاد و تداوم کمر درد موثر دانسته شده اند اما ارتباط.:هدف
 از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی نحوه ی مقابله با استرس. این عوامل در ایجاد و تداوم کمر درد به درستی روشن نیست
.به عنوان یک عامل پایه ایی و زیر مجموعه ای از عوامل مربوط به سبک زندگی در ایجاد و تداوم کمر درد انجام گردید
 نفر به صورت در دسترس از میان دانشجویان دانشگاه های علوم بهزیستی و توانبخشی68  در این مطالعه تعداد:روش بررسی
 سپس پرسشنامه های اختالالت عصبی عضالنی نوردیک برای کمر درد و سبک های حل.تهران و فردوسی مشهد انتخاب گردید
 و از آزمون همبستگی اسپیرمن برای.مسئله ی کسیدی و النگ برای نحوه ی مقابله با استرس توسط این افراد تکمیل گردید
. استفاده گردیدSPSS 21 بررسی همبستگی میان این دو توسط نرم افزار
 سطح تحصیالت و دوام درد ناحیه، یافته نشان دهنده ی همبستگی میان سبک های حل مسئله ی کارآمد با سن افراد:یافته ها
 نمره ی، در مورد سن و سطح تحصیالت رابطه¬ی مثبت برقرار بود که نشان داد با افزایش سن افراد.)p<0/05( کمر بود
 از سوی دیگر میان سبک های حل مسئله ی ناکارآمد و تحصیالت.سبک های حل مسئله ی کارآمد در آن ها افزایش می یابد
 همچنین همبستگی مثبت میان غیاب از کار و سبک های حل مسئله ی ناکارآمد وجود داشت.رابطه ی معکوس برقرار بود
.)p<0/05(
 اما معرفی نحوه ی، در تداوم درد و میزان غیاب از کار موثر بود، نحوه ی مقابله ی افراد با استرس، با توجه به یافته:نتیجهگیری
مقابله افراد با استرس به عنوان یک عامل زمینه ای در پیدایش کمر درد به خوبی نشان داده نشد و نیازمند مطالعات گسترده تر و
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استرس قرار می گیرند .در خصوص  ،ارتباط بین استرس و
بیماری های جسمانی و دردها ،تحقیقاتی انجام شده است
که رابطه ی معناداری بین این آنها نشان داده است از جمله
می توان ارتباط سطح استرس و بیماری عروق کرونری را
نام برد ( .)11، 12در تحقیقات دیگری که بر روی استرس
مزمن و گزارش عالیم جسمانی توسط کیانی و همکارانش
( )12انجام شده است نشان داده اند که افرادی که استرس
مزمن داشته اند شکایات جسمانی بیشتری نیز داشته اند.
در پژوهش های دیگری که  Mullerو همکارانش ()8
انجام داده اند ،به این نتیجه رسیدند که افرادی با خرسندی
باال شدت و میزان درد جسمانی کمتری را گزارش می دهند.
در مطالعه ی دیگری که توسط  Newtonو همکارانش
( )13انجام شد به نتایج مشابهی درباره ی مقاومت افراد در
تحمل درد های مزمن دست یافتند .از سوی دیگر مطالعات
بسیاری درباره تاثیر روش های مدیریت استرس بر کیفیت
زندگی افراد مبتال به کمر درد انجام شده است که نتایج
مثبتی نیز به دنبال داشته است در این مطالعات استرس به
عنوان عامل ثانویه که به دنبال مشکالت ناحیه کمر ایجاد
می گردد مورد بررسی قرار گرفته و با مدیریت آن ،میزان
عملکرد افراد ارتقا یافته است ( .)10، 11 ، 14اما در هیچ
یک از مطالعات باال به طور اختصاصی به بررسی رابطه
استرس و کمر درد به عنوان یک عامل زمینه ای پرداخته
نشده است .در بعضی مطالعات که به استرس و کمردرد
پرداخته شده است به استرس به عنوان یک عامل ثانویه به
درد نگاه شده است و یا آن که تاثیر آن را بیشتر در حوزه
ی روانشناسی فرد و کیفیت زندگی وی در نظر گرفته است.
از این رو مطالعه ی حاضر با هدف بررسی همبستگی میان
استرس و الگوهای مقابله با آن و میزان شیوع و مدت کمر
درد مزمن انجام شد تا به عنوان پایه ای برای سایر
تحقیقات در این زمینه قرار گیرد و در نهایت منجر به درک

مقدمه
کمر درد یکی از مشکالت شایع در جوامع گوناگون است
که مطالعات پیشین ( )1-5نشان داده اند که بیش از نیمی
از افراد در طول زندگی خود در بازه های زمانی گوناگون
این مشکل را تجربه می کنند .ساالنه هزینه های بسیاری
در حوزه های گوناگون از جمله بهداشت ،پزشکی و
توانبخشی برای مقابله با این مشکل صرف می شود .عوامل
گوناگونی از جمله عوامل تروماتیک مانند تصادف ،سقوط از
ارتفاع و بعضی اختالالت روانپزشکی در پیدایش کمر درد
موثرند .از سوی دیگر عوامل زمینه ای مانند وضعیت شغلی،
سبک زندگی ،جنسیت و سن می توانند در ایجاد و یا مساعد
ساختن زمینه ی ایجاد این مشکل موثر باشند ( .)1-3از
لحاظ زمان شناسی درد ،کمردرد ها به دو دسته حاد و
مزمن تقسیم می شوند .کمردرد های حاد بیشتر ناشی از
صدمات تروماتیک هستند و علت شناسی آن ها تا حدودی
ساده می نماید حال آن که کمردرد های مزمن این گونه
نیستند .بعضی به دنبال آسیب ناشی از کمردرد حاد ایجاد
شده و بدون منشا واضحی پس از بهبودی ضایعه حاد ادامه
می یابند و بعضی به دلیل وضعیت نامناسب در حین فعالیت
در خانه یا محل کار ایجاد می گردند (.)4-7
یکی از راه های پیشگیری و بازتوانبخشی کمردرد ها
بخصوص نوع مزمن آن ها اصالح سبک زندگی است .سبک
زندگی الگوی منحصر به فردی از ویژگی های رفتاری و
عادت هایی است که هر فرد از خود نشان می دهد .یکی از
عوامل رفتاری مربوط به سبک های زندگی ،استرس و نحوه
ی کنار آمدن با آن است ( .)1، 7-9استرس را می توان
واکنش روانی ،جسمانی ،هیجانی و رفتاری انسان به هر
تهدید یا فشار درک شده درونی یا محیطی دانست (.)10
هنگامی که افراد مطالبات محیط پیرامونی را از مجموعه
منابع مقابله ای خویش فراتر ارزیابی کنند در معرض
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بخش مرتبط به "ناحیه تحتانی پشت" این نسخه ،عالوه بر
سنجیدن شدت درد ،موارد دیگری از جمله طول مدت درد،
دوره های بازگشت درد ،اثر درد و ناراحتی موجود بر فعالیت
های فرد نیز سنجیده می شود .این پرسشنامه توسط
مختاری نیا و همکارانش ( )16به فارسی ترجمه گردید و با
ضریب توافق کاپا ( )Kappaبین  0/87-1و نیز ضریب
همبستگی درونی بیش از  0/7به عنوان ابزاری با اعتبار و
تکرار پذیر برای ارزیابی اختالالت اسکلتی عضالنی در افراد
فارسی زبان معرفی گردید.
برای اندازه گیری میزان آسیب پذیری افراد در برابر
استرس و نیز سبک های مقابله¬ی آن ها با استرس از
پرسشنامه "سبک های حل مسئله  Cassidiو "Long
استفاده گردید .این ابزار توسط  Cassidiو)17( Long
در سال  1996ساخته شده و دارای  24پرسش می باشد.
در مجموع این  24پرسش 6 ،عامل را می سنجد که این
عوامل عبارتند از :درماندگی در حل مسئله ،مهارگری حل
مسئله ،حل مسئله خالقانه ،اعتماد در حل مسئله ،اجتناب
از حل مسئله و گرایش به حل مسئله .سبک های درماندگی
مهارگری و اجتناب ،با توجه نحوه برخورد غیر مسئله محور
و نامناسب فرد ،سبک های غیر منعطف و با کارآمدی پایین
هستند و در مقابل سبک های گرایش ،خالقیت و اعتماد،
با توجه به مسئله محور بودن و برخورد مناسب فرد با
مسئله ،سبک هایی منعطف و کارآمد در مقابله با مسائل
هستند ( .)18افراد با نمرات باالتر در سطوح کم کارآمد،
آسیب پذیری بیشتری در برابر استرس نسبت به افراد با
نمرات باال در سطوح کارآمد دارند (.)17، 18
در این مطالعه برای تحلیل رابطه میان داده ها از SPSS
ویرایش  21استفاده گردید .با توجه به رتبه ای بودن
مقیاس اندازه گیری خصیصه ها از آزمون همبستگی
اسپیرمن استفاده شد که سطح معنی داری آزمون ها با
توجه به قرار اولیه و نیز محاسبه حجم نمونه برابر  0/05در
نظر گرفته شد.

روشن تری در خصوص عوامل زمینه ای مربوط به کمر درد
مزمن شود و فرآیند پیشگیری ،درمان و توانبخشی این
مشکل را بهبود بخشد .همچنین با توجه به میزان شیوع
کمر درد و هزینه های باالی مربوط به درمان و توانبخشی
افراد با مشکل کمر درد این مطالعه ،مطالعه ای الزم و
سودمند است.
روش بررسی
مطالعه ی حاضر مطالعه ای مقطعی است که جامعه ی هدف
آن دانشجویان هستند .به سبب کمبود امکانات ،نمونه-
گیری به صورت در دسترس انجام گردید که نمونه ها از
دانشگاه های علوم بهزیستی و توانبخشی تهران و دانشگاه
فردوسی مشهد ،جمع آوری شد .معیار های ورود به مطالعه
شامل  )1دانشجو بودن  )2،نداشتن جراحی یا سانحه شدید
در ناحیه ستون فقرات )3 ،عدم وجود ناهنجاری یا مشکالت
ارتوپدی در ستون فقرات از جمله لوردوز (، )Lordosis
کایفوز ( ، )Kyphosisاسکلیوزیس ( )4، )Scoliosisبازه
ی سنی  19تا  30سال و معیارهای خروج از مطالعه
شامل )1شاغل بودن فرد به کار دیگری )2 ،عدم تمایل فرد
به مشارکت در مطالعه بودند .با استفاده از فرمول محاسبه
حجم نمونه در مطالعات همبستگی با در نظر گرفتن میزان
خطای اول  0/05و میزان توان آزمون  0/8یا خطای نوع
دوم  0/20و فرض وجود همبستگی متوسط میان عوامل
مورد بررسی ،حجم نمونه  62نفر به دست آمد.
فرمول  :1فرمول تعیین حجم نمونه
2
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2
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n
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در نهایت  68نفر حائز شرایط باال وارد مطالعه گردیدند و
دو پرسشنامه ی مربوط به مشکالت و درد ناحیه تحتانی

پشت و نیز پرسشنامه ی میزان آسیب پذیری افراد در برابر
استرس را پر کردند.
برای سنجش میزان مشکالت و درد ناحیه تحتانی پشت
از بخش "ناحیه تحتانی پشت" مربوط به پرسشنامه ی
اختالالت اسکلتی عضالنی  Nordicاستفاده گردید .این
پرسشنامه توسط  Kuorinkaو همکارانش( )15برای
غربالگری اختالالت اسکلتی عضالنی ابداع گردید و در سال
 2009باز بینی گردید و نسخه کنونی آن به وجود آمد .در

یافتهها
همانطور که جدول  1نشان می دهد یافته های توصیفی
بیانگر این است که میانگین سن افراد شرکت کننده در
مطالعه  23/06سال و انحراف معیار آن  2/62است و 57/4
درصد آن ها را مردان تشکیل می دهند .همچنین بیشترین
فراوانی در سطح تحصیالت ،مربوط به دانشجویان
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جدول :1ویژگی های دموگرافیک نمونه
ویژگی ها

بحث و نتیجه گیری
در این مطالعه هدف بررسی رابطه ی میان کمر درد و
نحوه ی برخورد افراد با موقعیت های استرس زا به عنوان
یک عامل زمینه ای بود که در بخش حاضر بر اساس یافته
های باال به بررسی این هدف پرداخته شده است .برای
بررسی نحوه ی برخود افراد با موقعیت های استرس زا از
معیار سبک های حل مسئله ی کارآمد و ناکارآمد استفاده
گردید که نشان داده شده است ،افرادی که به صورت
مناسب تری با موقعیت های استرس زا برخورد می کنند
نمرات باالتری از سبک های حل مسئله ی کارآمد را دارند
و بالعکس.
ابتدا به بررسی رابطه ی عوامل زمینه ای با نحوه برخورد
افراد با موقعیت های استرس زا پرداخته شد تا اثر این عوامل
بر متغیر مستقل مورد مطالعه مشخص گردد .میان
کارآمدی فرد در موقعیت های استرس زا با سن و میزان
تحصیالت فرد رابطه مثبت برقرار شد که این امر نشان
می دهد که افراد با افزایش سن و نیز افزایش سطح
تحصیالت نمرات باالتر و در نتیجه کارآمدی بهتری در
مقابله با موقعیت های استرس زا داشته اند .در تحقیقی که
 Eliasو همکارانش ( )19بر روی مهارت های کنار آمدن
با استرس در افراد مختلف انجام دادند به این نتیجه رسیدند
که افراد با سطح تحصیالت باالتر راه کارهای موثرتری برای
مقابله با استرس دارند .نتایج حاصل از آن با یافته های
مطالعه ی حاضر همخوانی دارد که این مفهوم را می توان
از این طریق تفسیر کرد که احتماال افراد با افزایش سن و
کسب تجربه های بیشتر و نیز افزایش سطح تحصیالت
مهارت های بیشتری در این زمینه پیدا می کنند و
روش های موثرتری برای مقابله با استرس کسب می کنند.
در زمینه ی همبستگی میان کمر درد و نحوه ی برخورد
افراد با موقعیت های استرس زا ،تنها میان تداوم درد و
نحوه ی برخورد با موقعیت های استرس زا به صورت کارآمد
رابطه ی وارونه و میان برخود ناکارآمد افراد با موقعیت های
استرس زا و غیاب از کار رابطه ی مستقیم بر قرار بود .اما
میان سایر اجزا رابطه ی معناداری یافت نگردید .در زمینه
ی برخورد کارآمد با موقعیت های استرس زا و کاهش تداوم
درد می توان گفت که این یافته ها تا حدودی با یافته های
مطالعه ی  Newtonو همکارانش ( )13که رابطه ی میان
مقاومت افراد با سختی ها و میزان درد را بررسی کرده بودند
همخوانی داشت .بدین معنی که افراد با مقاومت باالتر در

(درصد) تعداد

جنسیت
مرد

(39)57/4
(29)42/6

مجرد

(62)91/2
(6)8/8

زن
وضعیت تاهل
متاهل
سطح تحصیالت
دانشجوی کارشناسی
دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشجوی دکتری

(30)44/1
(36)52/9
(2)1/9

کارشناسی ارشد می باشد.
با توجه به جدول  2که مربوط به داده های دو
پرسشنامه ی ،مشکالت ناحیه کمر  Nordicو سبک های
حل مسئله ی  Cassidiو  )17( Longمی باشد،
می توان دریافت که میانگین نمره ی سبک های حل مسئله
ی کارآمد برای نمونه ،بیشتر از سبک های حل مسئله ی
ناکارآمد بود .فراوان ترین شدت درد گزارش شده مربوط به
درد مالیم با فراوانی  15بود .شایع ترین نوع بازگشت درد
نیز به صورت ماهانه گزارش شد .سپس برای بررسی رابطه
ی میان اجزای کمر درد و سبک های حل مسئله ،از ضریب
همبستگی اسپیرمن استفاده شد .نتایج حاصل از بررسی
همبستگی در جدول  3آورده شده است که همبستگی
میان سبک های حل مسئله ی کارآمد و سن افراد ،سطح
تحصیالت و دوام درد ناحیه کمر را نشان داده است .در
مورد سن و سطح تحصیالت رابطه مثبت برقرار بود که نشان
داد با افزایش سن افراد نمره ی سبک های حل مسئله ی
کارآمد در آن ها افزایش می یابد .از سوی دیگر میان سبک
های حل مسئله ناکارآمد و تحصیالت رابطه معکوس برقرار
بود .همچنین همبستگی مثبت میان غیاب از کار و سبک
های حل مسئله ی ناکارآمد وجود داشت .ویژگی های
مربوط به روایی و اعتبار پرسشنامه ها در مطالعات پیشین
بررسی گردیده است .در این مطالعه همبستگی درونی آیتم
های ایجاد کننده سازه ها با استفاده از محاسبه آلفای
کرونباخ بررسی گردید .میزان آلفای کرونباخ سازه سبک
حل مسئله کارآمد  0/721و برای سبک حل مسئله
ناکارآمد  0/787است .برای پرسشنامه در ناحیه کمر نیز
این محاسبه آلفای کرونباخ  0/725را نشان داد.
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جدول  : 2فراوانی سبک های حل مسئله و درد ناحیه کمر
ویژگی

(درصد) تعداد

شدت درد

(42)61/8
(15)22/1
(9)13/2
(2)2/9

ندارد
مالیم
شدید
خیلی شدید
دوام درد
1تا  7روز
 8تا  30روز
بیش از  30روز
هر روز

(19)27/9
(1)1/5
(1)1/5
(2)2/9

دوره تکرار درد

(2)2/9
(2)2/9
(12)17/6
(8)11/8
(5)7/4

روزانه
هفتگی
ماهانه
ساالنه
یکبار

(3)4/4

غیاب از کار
اختالل در کار

(10)14/7

اختالل در تفریح

(12)17/6

اختالل در فعالیت های روزمره

(14)20/6

جدول  :3ضریب های همبستگی سبک های حل مسئله و درد ناحیه کمر
age

Edu

سبک حل مسئله کارا

*0/247

*0/299

 -pمقدار

0/042

0/013

سبک حل مسئله ناکارآمد

-0/092

*-0/260

0/165

 - Pمقدار

0/453

0/032

0/178

ویژگی

InPa

0/212
0/082

LuDis

AdlDis

DuPa

SyPa

WoOb

WoDis

-0/198

*-0/257

-0/176

-0/232

0/042

-0/152

0/034

0/151

0/057

0/731

0/217

0/106

0/187

0/046

*0/239

0/031

0/060

0/154

0/127

0/713

0/050

0/803

0/626

0/309

 = ageسن  =)Education( Edu ،سطح تحصیالت  =)Pain Intensity( InPa ،شدت درد =)Pain Duration( DuPa ،دوام دردPain ( SyPa ،
 =)Cycleدوره تکرار درد =)Work Absence( WoOb ،غیبت از کار =)Work Dysfunction( WoDis ،اختالل در کارLeisure ( LuDis ،
 =)Dysfunctionاختالل در فعالیت های تفریحی =)Activity of Daily Living Dysfunction( AdlDis ،اختالل در فعالیت های روزمره .
ضرایب ستاره دار (*) در سطح  p< 0/05معنادار هستند.
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گسترده تر و اختصاصی تری بر روی ارتباط میان سبک-
های مقابله با استرس و شروع کمر درد در جمعیت های
دیگر صورت گیرد.

برابر سختی ها دردهای کمتری را گزارش می دهند .اما این
مطالعه از این جهت که هدفش بررسی نحوه ی برخورد افراد
با موقعیت های استرس زا به عنوان یک عامل پایه ای برای
ایجاد کمر درد بود متفاوت از مطالعه ی  Newtonو
همکارانش بود ( .)13در کل این نتیجه را می توان چنین
توضیح داد که احتماال افرادی که دچار کمر درد می شوند
و روش های کارآمد برای مقابله با استرس ناشی از این
مشکل را دارند ،می توانند مشکل حاضر را مدیریت کنند تا
از تداوم آن جلوگیری به عمل آید به همین خاطر است که
افرادی که به صورت کارآمدتر با استرس مقابله می نمایند
بازه زمانی تداوم درد کمتری را دارند .در زمینه ی برخورد
ناکارآمد با استرس و غیاب از کار هم می توان گفت که
احتماال افراد با روش های ناکارآمد مقابله با استرس نمی
توانند مشکل به وجود آمده را به درستی مدیریت کنند.
بنابراین امکان تداخل بیشتر در کار این افراد و در نتیجه
غیاب از کار بیشتر در آن ها دیده می شود.
از محدودیت های این مطالعه نمونه گیری در دسترس و
نیز عدم کنترل کامل عوامل تاثیر گذار بر مطالعه به علت
گستردگی عوامل تاثیر گذار است که تالش گردید تا با
استفاده از معیار های ورود دقیق این محدودیت های به
حداقل کاهش یابد
نتایج حاصل از این مطالعه را می توان به دو صورت به
کار برد .البته قبل از آن باید مشکالتی هم چون مختص
بودن نمونه گیری در دانشجویان و روش نمونه گیری در
دسترس را در نظر داشت تا در تعمیم این داده ها به سایر
جمعیت ها احتیاط الزم صورت گیرد .در یک نگاه نتایج
نشان می دهد افراد با برخوردهای مناسب تر با موقعیت-
های استرس زا تداوم درد کمتری دارند و افراد با برخورد-
های نامناسب تر با موقعیت های استرس زا غیاب از کار
بیشتری دارند .بنابراین آموزش افراد برای مقابله ی مناسب
با موقعیت های استرس زا می تواند راهکاری مناسب و با
اهمیت برای بهبود زندگی افراد مبتال به کمر درد باشد.
خصوصا در موارد مزمن که شاید علت یابی و درمان منشا
کمر درد ساده و یا امکان پذیر نباشد .از سوی دیگر به عنوان
عامل زمینه ای و پیشگیرانه برای کمر درد ،میان شروع کمر
درد و روش های مقابله با استرس رابطه ایی یافت نگردید.
ولی میان میزان غیاب از کار و تداوم درد رابطه معناداری
یافت شد .اما با این حال با توجه به محدودیت های ذکر
شده در این مطالعه پیشنهاد می گردد تا مطالعات

سپاسگزاری
از تمام کسانی که در این راه ما را یاری دادند صمیمانه
سپاسگزاریم.
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