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Correlation between Coping with Stress and Low Back Pain in College Student 
Shamabadi R1, Ranjbari L2, Khorshidarab Z.S3, Kamrani A4 

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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 نایدرد در دانشجواسترس و کمر بامقابله  ینحوه  انیرابطه م
 4یکامران یعل ،3عرب  دی، زهرا سادات خورش2 یرنجبر الی، ل 1یرضا شم آباد

دانسته شده اند اما ارتباط  و تداوم کمر درد موثر جادیدر ااز جمله سبک زندگی و زیر مجموعه های آن  یعوامل گوناگون.:هدف

مقابله با استرس  ی نحوه یبررساز این رو مطالعه حاضر با هدف . این عوامل در ایجاد و تداوم کمر درد به درستی روشن نیست 

 .انجام گردید کمر درد و تداوم جادیدر ا و زیر مجموعه ای از عوامل مربوط به سبک زندگی ایی هیعامل پا کیبه عنوان 

علوم بهزیستی و توانبخشی  های دانشگاه انیدانشجو انینفر به صورت در دسترس از م 68مطالعه تعداد  نیدر ا :بررسیروش 

حل  های کمر درد و سبک یبرا کینورد یعضالن یاختالالت عصب های . سپس پرسشنامهدیانتخاب گرد تهران و فردوسی مشهد

 یبرا رمنیاسپ یآزمون همبستگ ز. و ادیگرد لیافراد تکم نیمقابله با استرس توسط ا ی نحوه یو النگ برا یدیکس ی مسئله

 .دیاستفاده گرد  SPSS 21دو توسط نرم افزار  نیا انیم یهمبستگ یبررس

 هیو دوام درد ناح التیکارآمد با سن افراد، سطح تحص ی حل مسئله های سبک انیم یهمبستگ ی نشان دهنده افتهی :هایافته 

  ی سن افراد، نمره شیمثبت برقرار بود که نشان داد با افزا ی¬رابطه التی(. در مورد سن و سطح تحص>05/0p) کمر بود

 التیناکارآمد و تحص ی حل مسئله های سبک انیم گرید یسو از. ابدی یم شافزای ها کارآمد در آن ی حل مسئله های سبک

 ناکارآمد وجود داشت ی حل مسئله های از کار و سبک ابیغ انیمثبت م یهمبستگ نیمعکوس برقرار بود. همچن ی رابطه

(05/0p<.) 

 ی نحوه یاز کار موثر بود، اما معرف ابیغ زانیافراد با استرس، در تداوم درد و م ی مقابله ی نحوه افته،یبا توجه به  گیری:نتیجه

 و تر مطالعات گسترده ازمندینشان داده نشد و ن یکمر درد به خوب شیدایدر پ ای نهیعامل زم کیمقابله افراد با استرس به عنوان 
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 .ستا نهیزم نیدر ا تری اختصاصی

 یعوامل روانشناخت، حل مسئله یسبک ها، مقابله با استرس، کمر درد :کلمات کلیدی

 :al.kamrani@uswr.ac.ir،               0000-0003-3758-3927 ORCID علی کامرانی،نویسنده مسئول: 

 یکاردرمان یگروه آموزش ،یو توانبخش یستیدانشگاه علوم بهز ار،یبلوار دانشجو، بن بست کودک ن،یتهران، او :نشانی

 تهران، ایران، تهران یو توانبخش یستیکودک و نوجوان، دانشگاه علوم بهز ینیبال یارشد روانشناس یکارشناس یدانشجو -1

 ایرانمرکزی، ، اراک، کاار یعلوم پزشک دانشگاهدانشکده توانبخشی،  ،یکاردرمانگروه  ،یکارشناس -2

 ، مشهد، ایرانمشهد یفردوس دانشگاهدانشکده روانشناسی،  ،یتیعلوم ترب یکارشناس یدانشجو -3

 ، تهران، ایرانتهران یو توانبخش یستیدانشگاه علوم بهز ،یارشد کاردرمان یکارشناس یدانشجو -4

 مقدمه

در جوامع گوناگون است  عیاز مشکالت  شا یکیکمر درد 

 یمیاز ن شبی که اند نشان داده (5-1)  نیشیمطالعات پکه 

گوناگون  یزمان های خود در بازه یاز افراد در طول زندگ

 یاریبس های نهی. ساالنه هزکنند یمشکل را تجربه م نیا

و  یگوناگون از جمله بهداشت، پزشک های حوزه در 

. عوامل شود یمشکل صرف م نیمقابله با ا یابر یتوانبخش

مانند تصادف، سقوط از  کیاز جمله عوامل ترومات یگوناگون

کمر درد  شیدایدر پ یاختالالت روانپزشک یارتفاع و بعض

 ،یشغل تیمانند وضع ای نهیعوامل زم گرید یموثرند. از سو

مساعد  ایو  جادیدر ا توانند یو سن م تیجنس ،یسبک زندگ

از  (.1-3) مشکل موثر باشند نیا جادیا ی نهیمساختن ز

 و حاد دسته دو به ها درددرد، کمر یلحاظ زمان شناس

از  یناش شتریحاد ب هایدرد . کمرشوند یم متقسی مزمن

 حدودی تا ها آن یهستند و علت شناس کیصدمات ترومات

گونه  نیمزمن ا یها حال آن که کمردرد دنمای یساده م

 جادیدرد حاد ااز کمر یناش بیدنبال آس به ی. بعضستندین

حاد ادامه  عهیضا یپس از بهبود یشده و بدون منشا واضح

 تیفعال نینامناسب در ح تیوضع لیبه دل یو بعض ابندی یم

  (.4-7) گردند یم جادیمحل کار ا ایدر خانه 

درد ها کمر یو بازتوانبخش یریشگیپ های از راه یکی   

است. سبک  زندگی سبک  اصالح ها بخصوص نوع مزمن آن

و  یرفتار های یژگیاز و یمنحصر به فرد یالگو یزندگ

از  یکیدهد.  یاست که هر فرد از خود نشان م هایی عادت

 استرس و نحوه ،یزندگ های مربوط به سبک یعوامل رفتار

 توان ی(. استرس را م1، 7-9) کنار آمدن با آن است ی

انسان به هر  یتارو رف یجانیه ،یجسمان ،یواکنش روان

 (.10) دانست یطیمح ای یفشار درک شده درون ای دیتهد

را از مجموعه  یرامونیپ طیافراد مطالبات مح هنگامی که

کنند در معرض  یابیفراتر ارز شیخو ای منابع مقابله

استرس و  نیارتباط ب ،خصوص . در رندگی یاسترس قرار م

انجام شده است  یقاتیها، تحقدرد و یجسمان های یماریب

این آنها نشان داده است از جمله  نیب داریمعنا ی که رابطه

را  یعروق کرونر یماریسطح استرس و ب می توان ارتباط

استرس  یکه بر رو یگرید قاتی(. در تحق11، 12) نام برد

 همکارانشو  یانیتوسط ک یجسمان میمزمن و گزارش عال

که استرس  افرادی که انده انجام شده است نشان داد (12)

اند.  داشته زین یشتریب یجسمان اتشکای اند مزمن داشته

 (8) و همکارانش Mullerکه  یگرید های در پژوهش

 یبا خرسند یکه افراد دندیرس جهینت نای به اند، انجام داده

 .دهند یرا گزارش م یکمترجسمانی  ردد زانیمو باال شدت 

 و همکارانش Newton که توسط یگرید ی در مطالعه

در  ادمقاومت افر ی درباره یمشابه جیانجام شد به نتا (13)

مطالعات  گرید ی. از سوافتندیدست  تحمل درد های مزمن

 تیفیاسترس بر ک تیریمد های روش ریدرباره تاث یاریبس

 جیکه نتامبتال به کمر درد انجام شده است   افراد یزندگ

در این مطالعات استرس به  به دنبال داشته است زین یمثبت

عنوان عامل ثانویه که به دنبال مشکالت ناحیه کمر ایجاد 

می گردد مورد بررسی قرار گرفته و با مدیریت آن، میزان 

 چیدر ه اما (.10، 11،  14) عملکرد افراد ارتقا یافته است

رابطه  یبه بررس یاز مطالعات باال به طور اختصاص کی

پرداخته  ای نهیعامل زم کیو کمر درد به عنوان  استرس

مطالعات که به استرس و کمردرد  ینشده است. در بعض

به  هیعامل ثانو کیپرداخته شده است به استرس به عنوان 

 در حوزه شتریآن را ب ریکه تاثآن  ایدرد نگاه شده است و 

 در نظر گرفته است.  یو یزندگ تیفیفرد و ک یروانشناس ی

 انیم یهمبستگ یحاضر با هدف بررس ی مطالعه رو از این

و مدت کمر  وعیش زانیمو  مقابله با آن یاسترس و الگوها

  ریسا یبرا ای هیبه عنوان پا تا شددرد مزمن انجام 

منجر به درک  تیدر نها و قرار  گیرد نهیزم نیدر ا قاتیتحق



 http://jpsr.mums.ac.ir  سایت مجله :                          (1399)بهار  1شماره  -9دوره  -ی مشهدمجله علوم پیراپزشکی و توانبخش

54 

به کمر درد  طمربو ای نهیعوامل زم در خصوص تری روشن

 نیا یدرمان و توانبخش ،یریشگیپ ندیمزمن شود و  فرآ

 وعیش زانیمبه با توجه  نیمشکل را بهبود بخشد. همچن

 یمربوط به درمان و توانبخش یباال های نهیکمر درد و هز

الزم و  یمطالعه ا، مطالعه نیا افراد با مشکل کمر درد

 .استسودمند 

 

 روش بررسی

هدف  ی است که جامعه یمقطع ای حاضر مطالعه ی مطالعه

 -هستند. به سبب کمبود امکانات، نمونه انیآن دانشجو

ز ا ها که نمونه دیبه صورت در دسترس انجام گرد یریگ

تهران و دانشگاه  یو توانبخش یستیعلوم بهز یدانشگاه ها

د به مطالعه وور یها اریمع شد. آوری مشهد، جمع یفردوس

 دیسانحه شد ای ینداشتن جراح (2( دانشجو بودن ،1شامل 

مشکالت  ای یوجود ناهنجار م( عد3ستون فقرات،  هیدر ناح

،  (Lordosis) جمله لوردوز در ستون فقرات از  یارتوپد

 ( بازه4، (coliosisS) سیوزیاسکل ، (Kyphosis) فوزیکا

مطالعه  از خروج  هایاریسال و مع 30تا  19 یسن ی

فرد  لی( عدم تما2 ،یگریشاغل بودن فرد به کار د  (1شامل

با استفاده از فرمول محاسبه . در مطالعه بودند کتبه مشار

حجم نمونه در مطالعات همبستگی با در نظر گرفتن میزان 

یا خطای نوع  8/0و میزان توان آزمون  05/0خطای اول 

و فرض وجود همبستگی متوسط  میان عوامل  20/0دوم 

 .نفر به دست آمد 62مورد بررسی، حجم نمونه 

 : فرمول تعیین حجم نمونه1فرمول 

و  دندیباال وارد مطالعه گرد طینفر حائز شرا 68 تیدر نها

 یتحتان هیمربوط به مشکالت و درد ناح ی دو پرسشنامه

افراد در برابر  یریپذ بیآس زانیم ی پرسشنامه زیپشت و ن

 استرس را پر کردند.
پشت  یتحتان هیمشکالت و درد ناح زانیسنجش م یبرا  

 ی پرسشنامه به مربوط "پشت یتحتان هیناح"از بخش 

 نی. ادیاستفاده گرد Nordic یعضالن یاختالالت اسکلت

 یبرا (15)و همکارانش Kuorinkaپرسشنامه توسط 

 و در سال دیابداع گرد یعضالن یاختالالت اسکلت یغربالگر

. در آن به وجود آمد ینسخه کنونو  دیگرد ینیباز ب 2009

نسخه، عالوه بر  نیا "پشت یتحتان هیناح"بخش مرتبط به 

از جمله طول مدت درد،  یگریشدت درد، موارد د دنیسنج

 تیموجود بر فعال یبازگشت درد، اثر درد و ناراحت های دوره

پرسشنامه توسط  نی. اشود یم دهیسنج زیفرد ن های

 و با   دیترجمه گرد یبه فارس( 16)و همکارانش  این یمختار

 بیضر زیو ن 87/0-1 نیب (Kappa) توافق کاپاضریب 

با اعتبار و  یبه عنوان ابزار 7/0از  شیب یدرون یهمبستگ

در افراد  یعضالن یاختالالت اسکلت یابیارز یبرا ریتکرار پذ

  .دیگرد یزبان معرف یفارس

افراد در برابر  یریپذ بیآس زانیم یرگی اندازه یبرا   

 از استرس با ها آن ی¬مقابله های سبک زیاسترس و ن

 " Longو  Cassidiحل مسئله  های سبک" پرسشنامه

 Long(17) و  Cassidiابزار توسط  نی. ادیاستفاده گرد

. باشد یپرسش م 24 یساخته شده و دارا 1996در سال 

 نیکه ا سنجد یم راعامل  6پرسش،  24 نیدر مجموع ا

حل  یدر حل مسئله، مهارگر درماندگی: از عوامل عبارتند

مسئله، حل مسئله خالقانه، اعتماد در حل مسئله، اجتناب 

 یدرماندگ های به حل مسئله. سبک شیاز حل مسئله و گرا

با توجه نحوه برخورد غیر مسئله محور و اجتناب،  یمهارگر

 نییپا یمنعطف و با کارآمد ریغ های سبکو نامناسب فرد، 

اعتماد،  و  تیخالق ش،یگرا های هستند و در مقابل سبک

با توجه به مسئله محور بودن و برخورد مناسب فرد با 

مسائل مقابله با در  دمنعطف و کارآم هایی سبکمسئله، 

. افراد با نمرات باالتر در سطوح کم کارآمد، (18) هستند

در برابر استرس نسبت به افراد با  یشتریب یریپذ بیآس

 (. 17، 18) نمرات باال در سطوح کارآمد دارند

 SPSSاز در این مطالعه برای تحلیل رابطه میان داده ها    

با توجه به رتبه ای بودن استفاده گردید.   21ویرایش 

مقیاس اندازه گیری خصیصه ها از آزمون همبستگی 

که سطح معنی داری آزمون ها با  شداسپیرمن استفاده 

در  05/0توجه به قرار اولیه و نیز محاسبه حجم نمونه برابر 

  .نظر گرفته شد

 

 هایافته

 یفیتوص های افتهی دهد ینشان م 1همانطور که جدول 
سن افراد شرکت کننده در  نیانگیاست که م نیا انگریب

 4/57است و   62/2و انحراف معیار آن  سال 06/23مطالعه 

 نیشتریب نی. همچندهند یم لتشکی مردان را ها درصد آن

 انیدانشجو   به    مربوط   الت،یتحص  سطح   در   یفراوان
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 نمونه دموگرافیکهای  ویژگی: 1جدول

 

 .باشد یارشد م یکارشناس

 دو  های که مربوط به داده 2 توجه به جدول با   

 های و سبک Nordicکمر  هیمشکالت ناح ،ی پرسشنامه

  باشد، یم Long  (17)و  Cassidi ی مسئله  لح

 حل مسئله های سبک ی نمره نیانگیکه م توان دریافتمی 

 ی حل مسئله های از سبک شترینمونه، ب یکارآمد برا ی

شده مربوط به  رششدت درد گزا نیتر ناکارآمد بود. فراوان

نوع بازگشت درد  نیتر عیبود. شا 15 یبا فراوان میدرد مال

 رابطه یبررس یبه صورت ماهانه گزارش شد. سپس برا زین

 بیحل مسئله، از ضر های کمر درد و سبک یاجزا انیم ی

 یحاصل از بررس جیاستفاده شد. نتا رمنیاسپ یهمبستگ

 یآورده شده است که همبستگ 3در جدول  یهمبستگ

کارآمد و سن افراد، سطح  ی حل مسئله های سبک انیم

. در استکمر را نشان داده  هیو دوام درد ناح التیتحص

رابطه مثبت برقرار بود که نشان  التیمورد سن و سطح تحص

 ی حل مسئله های سبک ی سن افراد نمره شیداد با افزا

 سبک انیم گرید ی. از سوابدی یم شافزای ها کارآمد در آن

رابطه معکوس برقرار  التیحل مسئله ناکارآمد و تحص های

 از کار و سبک ابیغ انیمثبت م یهمبستگ نیبود. همچن

اشت. ویژگی های ناکارآمد وجود د ی حل مسئله های

در مطالعات پیشین به روایی و اعتبار پرسشنامه ها  مربوط

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 

و برای سبک حل مسئله  721/0حل مسئله کارآمد 

 برای پرسشنامه در ناحیه کمر نیز  است. 787/0ناکارآمد 

 را نشان داد. 725/0محاسبه آلفای کرونباخ این 

 گیری نتیجهو  بحث

 کمر درد و  انیم ی رابطه یمطالعه هدف بررس نیا در

استرس زا به عنوان  های تیبرخورد افراد با موقع ی نحوه

 افتهیبر اساس  بخش حاضربود که در  ای نهیعامل زم کی

 یهدف پرداخته شده است. برا نیا یباال به بررس های

استرس زا از  های تیبرخود افراد با موقع ی نحوه یبررس

کارآمد و ناکارآمد استفاده  ی حل مسئله یاه سبک اریمع

که به صورت  ی، افراده استکه نشان داده شد دیگرد

 کنند یاسترس زا برخورد م های تیموقع با تری مناسب

کارآمد را دارند  ی حل مسئله های سبکاز  ینمرات باالتر

 .عکسالو ب

با نحوه برخورد  ای نهیعوامل زم ی رابطه یبه بررس ابتدا   

این عوامل تا اثر  شد پرداخته زا استرس های تیافراد با موقع

 انمی بر متغیر مستقل مورد مطالعه مشخص گردد.

 زانیاسترس زا با سن و م های تیدر موقعفرد  یکارآمد

 امر نشان  نیفرد رابطه مثبت برقرار شد که ا التیتحص

سطح  شیافزا زیسن و ن شیکه افراد با افزا دهد یم

در  یبهتر یکارآمد جهینمرات باالتر و در نت التیتحص

 که یقتحقی در. اند داشته زا استرس های تیمقابله با موقع

Elias کنار آمدن  های مهارت یبر رو (19) و همکارانش

 دندیرس جهینت نیبا استرس در افراد مختلف انجام دادند به ا

 یبرا یموثرتر یباالتر راه کارها التیکه افراد با سطح تحص

 های افتهیحاصل از آن با  جیبا استرس دارند. نتا بلهمقا

 توان یمفهوم را م نیدارد که ا یحاضر همخوان ی مطالعه

سن و  شیکرد که احتماال افراد با افزا ریتفس قیطر نیاز ا

 التیسطح تحص شیافزا زیو ن شتریب های کسب تجربه

 و  کنند یم دایپ نهیزم نیدر ا یشتریب های مهارت

  کنند. یمقابله با استرس کسب م یبرا یموثرتر یاه روش

 برخورد ی کمر درد و نحوه انیم یهمبستگ ی نهیزم در   

 تداوم درد و  انمی تنها زا، استرس های تیافراد با موقع

 کارآمد صورت به زا استرس های تیبرخورد با موقع ی نحوه

 های تیموقع برخود ناکارآمد افراد با انیو م وارونه ی رابطه

. اما دبر قرار بو میمستق ی از کار رابطه ابغی و زا استرس

 نهی. در زمدینگرد افتی یدارمعنا ی اجزا رابطه ریسا انیم

 تداوم کاهش و زا استرس های تیبرخورد کارآمد با موقع ی

 های افتهیبا  یتا حدود ها افتهی نیگفت که ا توان می درد

 انیم ی که رابطه (13) و همکارانش Newton ی مطالعه

بودند  دهکر یدرد را بررس زانیو م ها یمقاومت افراد با سخت

 که افراد با مقاومت باالتر در  یمعن نیداشت. بد یهمخوان

  تعداد )درصد( ویژگی ها

  جنسیت
 39(4/57) مرد
 29(6/42) زن

  وضعیت تاهل
 62(2/91) مجرد

 6(8/8) متاهل
  تحصیالتسطح 

 30(1/44) دانشجوی کارشناسی
 36(9/52) دانشجوی کارشناسی ارشد

 2(9/1) دانشجوی دکتری
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 کمر هیناح دردحل مسئله و  یها سبکوانی افر:  2ول جد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ضریب های همبستگی سبک های حل مسئله و  درد ناحیه کمر3 جدول

 

 

  تعداد )درصد( ویژگی 

  شدت درد
 42(8/61) ندارد
 15(1/22) مالیم
 9(2/13) شدید

 2(9/2) خیلی شدید

  دوام درد
 19(9/27) روز 7تا 1

 1(5/1) روز 30تا  8
 1(5/1) روز 30بیش از 
 2(9/2) هر روز

  دوره تکرار درد
 2(9/2) روزانه

 2(9/2) هفتگی
 12(6/17) ماهانه
 8(8/11) ساالنه
 5(4/7) یکبار

 3(4/4) غیاب از کار 

 10(7/14) اختالل در کار

 12(6/17) اختالل در تفریح

 14(6/20) اختالل در فعالیت های روزمره

 age Edu InPa DuPa SyPa WoOb WoDis LuDis AdlDis ویژگی 

*247/0 سبک حل مسئله کارا  299/0*  212/0  257/0-*  176/0-  232/0-  042/0  152/0-  198/0-  

p- 042/0 مقدار  013/0  082/0  340/0  151/0  057/0  731/0  217/0  106/0  

-092/0 سبک حل مسئله ناکارآمد  260/0-*  165/0  187/0  046/0  239/0*  031/0  060/0  154/0  

P - 453/0 مقدار  032/0  178/0  127/0  713/0  050/0  803/0  626/0  309/0  

age  ، سن =Edu (Education) ، سطح تحصیالت =InPa (Pain Intensity) ،شدت درد =DuPa (Pain Duration) ،دوام درد =SyPa (Pain 

Cycle) ،دوره تکرار درد =WoOb (Work Absence) ،غیبت از کار =WoDis (Work Dysfunction) ،اختالل در کار =LuDis (Leisure 

Dysfunction) ،اختالل در فعالیت های تفریحی =AdlDis (Activity of Daily Living Dysfunction)اختالل در فعالیت های روزمره =   . 

   معنادار هستند.  >05/0pضرایب ستاره دار )*( در سطح 
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 نی. اما ادهند یرا گزارش م یکمتر هایدرد ها یبرابر سخت

برخورد افراد  ی نحوه یبررسجهت که هدفش  نیمطالعه از ا

 یبرا یا هیعامل پا کی عنوان به زا استرس های تیبا موقع

و  Newton ی کمر درد بود متفاوت از مطالعه جادیا

 نیچن توان یرا م جهینت نیدر کل ا (.13) همکارانش بود

 شوند یکه دچار کمر درد م یداد که احتماال افراد حیتوض

 نیاز ا یناش مقابله با استرس یکارآمد برا های روش و

کنند تا  تیریمشکل حاضر را مد توانند یمشکل را دارند، م

است که  طرخا نیبه هم دیبه عمل آ یریاز تداوم آن جلوگ

 ندنمای یکه به صورت کارآمدتر با استرس مقابله م یافراد

برخورد  ی نهیرا دارند. در زم یتداوم درد کمتر یبازه زمان

گفت که  توان یاز کار هم م ابیناکارآمد با استرس و غ

 یناکارآمد مقابله با استرس نم های احتماال افراد با روش

کنند.  تیریمد یتمشکل به وجود آمده را به درس توانند

 جهیافراد و در نت نیدر کار ا شتریامکان تداخل ب نیبنابرا

 .شود یم دهدی ها در آن شتریاز کار ب ابیغ

 محدودیت های این مطالعه نمونه گیری در دسترس و از   

ت به علامل عوامل تاثیر گذار بر مطالعه نیز عدم کنترل ک

گستردگی عوامل تاثیر گذار است که تالش گردید تا با 

استفاده از معیار های ورود دقیق این محدودیت های به 

  حداقل کاهش یابد

ه ببه دو صورت  توان یمطالعه را م نیحاصل از ا جینتا   

 هم چون مختص یمشکالت دیکار برد. البته  قبل از آن با

در  یریو روش نمونه گ انیدر دانشجو یریبودن نمونه گ

 رسای به ها داده نیا میدسترس را در نظر داشت تا در تعم

 جینگاه نتا کی. در ردیالزم صورت گ اطیاحت ها تیجمع

 -تموقعی با تر مناسب یافراد با برخوردها دهد ینشان م

 -رددارند و افراد با برخو یاسترس زا تداوم درد کمتر های

از کار  ابیاسترس زا غ های تینامناسب تر با موقع های

اسب من ی مقابله یآموزش افراد برا نیدارند. بنابرا یشتریب

و با  اسبمن یراهکار تواند یاسترس زا م های تیبا موقع

. افراد مبتال به کمر درد باشد یبهبود زندگ یبرا تیاهم

و درمان منشا  یابیعلت  دیخصوصا در موارد مزمن که شا

نوان عبه  گرید ینباشد. از سو رپذی امکان ایکمر درد ساده و 

مر شروع ک انیکمر درد، م یبرا رانهیشگیو پ یا نهیعامل زم

  .دینگرد افتی ییا همقابله با استرس رابط های درد و روش

 یداراز کار و تداوم درد رابطه معنا ابیغ زانیم انیم یول

ذکر  های تیحال با توجه به محدود نیشد. اما با ا افتی

 تا مطالعات  گردد یم شنهادیمطالعه پ نیشده در ا

 -ارتباط میان سبک یبر رو تری یگسترده تر و اختصاص

های مقابله با استرس و شروع کمر درد در جمعیت های 

 .ردیصورت گدیگر 
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