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ABSTRACT
Introduction and purpose: The prevalence of musculoskeletal disorders in 
stressful jobs is very high. The people suffering from these disorders have low 
decision-making ability and perceived social support, while they have high 
physical and psychological job requirements. Regarding this, the present study 
was conducted with the aim of investigating the effect of waist and back pain on 
occupational stress.
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 89 employees 
of Abadan Ports and Marine Administration in 2016. The study population was 
selected through random sampling method. The data were collected using Health 
and Safety Executive Management Standards Indicator and Body Discomfort 
Chart. Data analysis was performed using descriptive (i.e., frequency and 
percentage) and inferential statistics (i.e., t-test) in SPSS version 18.
Results: According to the findings, 50% and 31% of the participants had 
experienced waist and back pain, respectively. The highest and lowest stress 
levels in this study were related to role (77%) and communication (2.32%), 
respectively. The results of the t-test revealed a significant difference between 
the people with waist pain and those without such pain in terms of peer support, 
role, communication, and variations (P<0.05).
Conclusion: As the findings of the present study indicated, back pain and stress 
had high prevalence among the white-collar workers. Back pain can be an effective 
factor on the stress level of the office workers. 
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مقاله پژوهشی  

بررسی اثر کمردرد بر استرس شغلی در کارکنان اداری

افرادي  بسیار شایع می باشد. در  مقدمه و هدف: اختالالت اسكلتي- عضالني در شغل هاي پراسترس، 
كه از این اختالالت رنج مي برند، توانایی تصمیم گیري و حمایت اجتماعي ادراک شده در سطح پایین و 
نیازهاي فیزیكي و رواني شغلی در سطح باالیي قرار دارد؛ بنابراین هدف از این مطالعه تعیین میزان استرس 

شغلی و بررسی اثر دردهای كمر و پشت بر سطح استرس شغلی می باشد.
روش کار: مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر در سال 1395 بین 89 نفر از كاركنان اداره بنادر و دریانوردی 
آبادان كه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، صورت گرفت. ابزار این پژوهش، پرسشنامه استرس 
 )BDC: Body Discomfort Chart( و دیاگرام ناراحتی بدن )HSE: Health and Safety Executive( شغلی
بود. سپس داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار آماری SPSS 18 و با كمک آماره های توصیفی )فراوانی 

و درصد فراوانی( و آماره های تحلیلی آزمون T تجزیه و تحلیل گردید.
پشت  درد  نیز  درصد   31 و  كمر  درد  نمونه ها،  از  درصد   50 پژوهش،  این  یافته های  یافته ها: براساس 
نیز در بعد  با 77 درصد و كمترین میزان  داشته اند. در مطالعه حاضر بیشترین میزان استرس در بعد نقش 
ارتباط با 2/32 درصد مشاهده شد. آزمون مقایسه ای T نشان داد كه بین افرادی كه درد كمر داشته اند و 
افراد بدون درد كمر، در خرده مقیاس حمایت همكار، نقش، ارتباط و تغییرات، اختالف معنا داری وجود 

.)P<0/05( داشت
نتایج این مطالعه، میزان درد كمر و استرس در كاركنان اداری باال می باشد و  نتيجه گيري: با توجه به 

كمردرد می تواند عاملی اثر گذار بر میزان استرس كاركنان اداری باشد.
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مقدمه

با  امروزه  اسـت.  انسـان  زندگی  جدایی ناپذیر  جزء  شغلی كار،  بیماري هاي  و  عــوارض  تكنولــوژي،  و  علــوم  گســترش 
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اســكلتی-  نـاراحتی هـاي  بـین  این  در  است؛  یافته  افزایش 
خـود  به  را  شغلی  بیماري هاي  از  عمــده اي  بخـش  عضـالنی 
اختصـاص داده اسـت و از شایع ترین بیماري های شغلی محسوب 

می شـود ]1،2[.
به دلیل یكنواخت و تكراری بودن كار  براساس مطالعه حاضر 
در  به ویژه  خودگزارشی  عضالنی  اسكلتی-  اختالالت  رایانه،  با 
افزایش این اختالالت  نواحی گردن، پشت و كمر زیاد می باشد. 

بر سالمتی و بهره وری افراد تأثیر منفی می گذارد ]3[. 
دردهـاي  از  افـراد  چهـارم  یـک  تقریباً  مي دهد  نشان  آمارها 
جسماني در اثر كار رنج مي برند و از هر سه نفـر، یـک نفر دچار 

این نوع كمردردها می شود ]4[.
بین  المللی مطالعه درد، درد تجربه حسی  طبق تعریف سازمان 
و عاطفی غیرمطلوبی می باشد كه به دلیل آسیب بافتی حاد یا مزمن 
ایجاد می شود. در تجربه درد، باید دو عامل آسیب بافتی )به عنوان 
درنظر  را  هیجانی(  بعد  )به عنوان  ناخوشایندبودن  و  حسی(  بعد 
گرفت؛ درواقع اطالق این دو واژه به تعریف درد، نشان دهنده این 
واقعیت است كه عوامل شناختی و هیجانی نقش قابل توجهی در 

تبیین این تجربه دارند ]5[.
اثر  می تواند  عضالنی  اسكلتی-  دردهای  دیگر  سویی  از 
شغلی  نیازهای  مثل  اجتماعی  روانی-  فاكتورهای  روی  تشدیدی 
داشته  پایین  اجتماعی  حمایت  و  كار  محیط  در  كنترل  عدم  باال، 
از  اجتماعي  و رواني-  عضالنی  اسكلتی-  اختالالت   .]6[ باشد 
شایع ترین بیماري هاي گزارش شده مي باشند كه سبب غیبت از كار 

و از كارافتادگي زودرس مي گردند ]7[.
استرس هایي  ازجملـه  شـغل  از  ناشـي  روانـي  فشـارهاي 
عوارض  بروز  بـا  مـي تواند  باشد  حد  بیش از  اگر  كه  است 
بیندازد.  خطر  به  را  فرد  سـالمت  رفتاري،  و  رواني  جسمي، 
كاهش  موجب  سازماني  اهداف  تهدید  با  فشارها  این  همچنین 
كـار  بـین المللـي  سـازمان   .]8[ می گـردد  فـرد  عملكـرد  كیفیت 
هزینه هاي   )ILO: International Labour Organization(

وارده بر كشورها را بـه علـت اسـترس شـغلي 3/5-1درصد تولید 
اسكلتي-  اختالالت   .]8[ اسـت  زده  تخمـین  داخلـي  ناخـالص 
همچنین  می باشد.  شایع  بسیار  پراسترس،  شغل هاي  در  عضالني 
مي برند،  رنج  اختالالت  این  از  سال  یک  طي  كه  افرادي  در 
ادراک شده، در سطح  اجتماعي  توانایی تصمیم گیري و حمایت 
پایین و نیازهاي فیزیكي و رواني شغلی در سطح باالیي قرار دارد 

كه سبب ایجاد استرس شغلي می گردد ]2[.
متقابل  ُكنش  نوعی  گفت  مي توان  شغلي  استرس  تعریف  در 
كه  به گونه اي  شاغل  فردي  ویژگي هاي  و  كار  شرایط  بین 
عهده  از  بتواند  فرد  كه  باشد  آن  از  بیش  كار  محیط  خواسته هاي 
متعاقب  و  روان  سالمت  شـاخص هـاي  فقـدان   .]2[ برآید  آن 
عضالني-  صحیح  اصول  رعایت نكردن  نیز  و  شغلي  استرس  آن 
اسكلتي سبب فرسودگي كاركنان و درنهایت، افت خدمت رساني 
تأثیرات  توصیف  بنابراین  می گردد؛  درمان  و  بهداشت  امر  در 
مانند  پیامدهایي  بر  اسـكلتي  عضـالني-  سیستم  مختلف  سطوح 
سطح استرس شغلي مرتبط با سـالمت و مرخصي استعالجي براي 
ارائه خدمات بهداشت شغلي به كارگران، كارمنـدان و جامعـه و 

انتخـاب راهبردهـاي پیشگیرانه، مهم است ]4[.
در این راستا، تئوري هایی ارائه و مطالعات متفاوتی انجام شده 
عضالنی  اسكلتی-  دردهای  متقابل  رابطه  نشان دهنده  كه  است 
تئوری ها  این  از  یكی   Cinderella تئوري  می باشد.  استرس  و 
مي باشد. در این تئوري فرض بر این است كه فیبرهاي عضالني كه 
زودتر از همه فعال مي شوند، دیرتر به آرامش مي رسند. این پدیده 
مي تواند موجب خستگي و فعالیت بیش از حد فیبرهاي عضالني 

شود و نقص عملكرد یا درد در عضله را ایجاد نماید ]9،10[.
تئوري دیگر توسط Schleifer و Ley ارائه شده است. براساس 
مي شود.  بازدم  و  دم  افزایش  موجب  استرس زا  وقایع  مدل،  این 
درنتیجه، سطح دي اكسید خون كاهش و pH آن افزایش مي یابد 
عضله  در  مثال  به عنوان  مي شود.  ایجاد  اختالل  متابولیسم  در  و 
رگ هاي  گشاد شدن  به علت  عضالني  اسكلتي-  درد  تراپازیم، 
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 Kim خوني مي باشد ]11[. در پژوهشي كه در كشور كره توسـط
و همكاران روي مـأموران آتـش نشـاني صورت گرفت، مشاهده 
عضـالني  اسـكلتي-  اخـتالالت  وقـوع  با  شغلي  استرس  كه  شد 
كـاهش  بـراي  پژوهش  این  در  می باشد.  مـرتبط  كـار  از  ناشـي 
وقـوع ایـن اخـتالالت، برنامـه مـدیریت اسـترس شـغلي ضـروري 
هدف  با  همكاران  و  آذری  مطالعه  در   .]12[ شد  داده  تشخیص 
تعیین میزان شكایت از درد در اندام فوقاني و بررسي رابطه آن با 
استرس شغلي، رابطه معنا داري بین درد در اندام فوقاني و استرس 
داد  نشان  همكاران  و  امینیان  مطالعه   .]13[ نشد  مشاهده  شغلي 
اسكلتي-  اختالالت  براي  ریسک فاكتور  یک  شغلي  استرس  كه 
مطالعه  براساس   .]7[ مي شود  محسوب  فوقاني  اندام هاي  عضالني 
مشاغل  در  عضالني  اسكلتي-  اختالالت  همكاران،  و  طباطبایی 
با  كاركنان  شدید  و  مزمن  درد  و  می باشد  شایع  بسیار  پراسترس 
بنابراین  پایین آن ها همراه است؛  ناتواني شدید و كیفیت زندگي 
بعد  از  كار  نیروی  سالمت  اهمیت  به  توجه  با  حاضر  مطالعه  در 
جسمی و روانی، تعدد كارمندان دفتري، استرس رواني- اجتماعي 
ابتدا  این حرفه،  اسكلتي در  اختالالت عضالني-  زیاد و همچنین 
به تعیین میزان استرس شغلی و دردهای كمر و پشت در كاركنان 
استرس شغلی  بر  پشت  و  اثر درد كمر  بررسی  به  و سپس  اداری 

پرداخته شده است ]2[.

روشکار

نفر   89 بین   1395 سال  در  حاضر  مقطعی  توصیفی-  مطالعه 
از كاركنان اداره بنادر و دریانوردی شهرستان آبادان انجام شد.

حجم نمونه این مطالعه با سطح اطمینان 95 درصد، با استفاده 
 89 شامل  حاضر  پژوهش  نمونه  آمد.  به دست  مورگان  جدول  از 
روش  به  افراد  این  بود.  زن(  درصد   34 و  مرد  درصد   64( نفر 
و  بنادر  اداره  اداری  بخش  كاركنان  بین  از  تصادفی  نمونه برداری 
دریانوردی شهرستان آبادان، اعم از رسمی و پیمانی و لیست شماره 

این  است  گفتنی  شدند.  انتخاب  تصادفی  اعداد  با جدول  پرسنلی 
كاركنان برای انجام وظایف خود از رایانه در محیط كار استفاده 

می كردند.
ابزار پژوهش شامل: پرسشنامه اطالعات دموگرافیک، دیاگرام 
پرسشنامه  و   )BDC:  Body Discomfort Chart( بدن  ناراحتی 
استرس شغلی )HSE: Health and Safety Executive( می باشد. 
كار،  سابقه  جنس،  سن،  از:  است  عبارت  دموگرافیک  اطالعات 
شدت  BDC میزان  پرسشنامه  تأهل.  وضعیت  و  تحصیالت  سطح 
نشان می دهد؛  لیكرت  رتبه ای  مقیاس 5  بر حسب  را  بدن  درد در 
باال و 5: درد  بدون درد، 2: درد كم، 3: درد متوسط، 4: درد   :1

حداكثر.
خرده  هفت  در  سؤال   35 شامل  شـغلي،  استرس  پرسشنامه 
توســط مؤسســه ســالمت و  مقیاس می باشد كه در دهـه 1990 
ایمنــي انگلســتان برای اندازه گیري میزان استرس شـغلي سـاخته 
)درک  1- نقـش  از:  عبارتند  مقیاس  هفت  ایـن  اسـت.  شـده 
خــود(  خــدمت  مــورد  ســازمان  از  كاركنان  كـاري  درسـت 
)افزایش  ارتباط  بــا 5 ســؤال )سؤاالت 1، 4، 13، 11، 17(، 2- 
جمعـي،  ارتباطـات  بیشتركردن  برای  مثبت  خصوصیت  و  تمرین 
كاهش كشمكش و درگیري در محیط كار( بـا 4 سـؤال )سؤاالت 
فرد  كه  )میـزان حمایتي  مسـئوالن  3- حمایت   ،)34  ،21  ،14  ،5
 5 با  مي كند(  دریافت  خـود  خـدمتي  نهـاد  و  مـدیریت  سوي  از 
سؤال )سؤاالت 8، 23، 29، 33، 35(، 4- حمایت همكاران )میـزان 
حمـایتي كـه فـرد از سـوي همكاران خود دریافت مي كند( با 4 
سؤال )سـؤاالت 7، 24، 27، 31(، 5- كنترل )اینكه تا چـه انـدازه 
خـود  كارهـاي  انجـام  مسـیر  در  فـرد  یـک  كه  گفت  مـي تـوان 
 ،)30  ،25  ،19  ،15  ،10  ،2 )سؤاالت  ســؤال   6 بــا  مـي باشــد( 
و  خصوصـیات  كاري،  بار  مانند:  موضوعاتي  )شامل  تقاضا   -6
محیط كاري( با 8 سؤال )سؤاالت 3، 6، 9، 12، 16، 18، 20، 22(، 
7- تغییرات )نحوه سازماندهي و تغییـرات نیروهاي یک سازمان( 
از  این پرسشنامه، هركدام  با 3 سؤال )سؤاالت 26، 28، 32(. در 
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مقیاس های ذكرشده از 1 تا 5 نمره دهي مي شوند. میانگین نمرات 
هـر  اندازه گیري شده  مقدار  بیـانگر  زیرمقیـاس  هـر  در  عبارات 
زیرمقیـاس اسـت كـه داراي دامنه تغییـرات 1 تا 5 می باشد و در 
آن، پاسـخ 1 معیـار مطلوب و پاسخ 5 معیار پراسترس و نامطلوب 

اسـت ]14[.
متنـوع  مطالعات  به  مي توان  پرسشنامه  این  مزایاي  ازجمله 
و تعداد  متنوع  حیطه هاي  نیز  و  آن  محتواي  روایي  حصول  براي 
سؤاالت كم این پرسشنامه در مقابل پرسشنامه هاي رقیب آن اشـاره 
گردید  بررسي  غالمي  و  آزاد  پرسشـنامه توسط  این  اعتبار  كـرد. 
پرسشنامه  تعیین شد. در  ثبات داخلي آن  ارزیابي،  استفاده از  با  و 
مذكور، ضریب آلفاي كرونبـاخ برابر با 0/78 بـود كـه بـر اعتبـار 
مطلـوب آن داللت دارد. همچنین با روش دو نیمه كردن و استفاده 
از فرمول اسپیرمن- براون، ضـریب همبسـتگي معـادل 0/65 براي 

كل پرسشـنامه حاصـل شـد ]14[.
سني  دامنه  از:  بودند  عبارت  پژوهش  این  به  ورود  معیارهاي 
نداشتن  سال(،  یک  )حداقل  كار  سابقه  داشتن  سال،   20-50 بین 
نداشتن كم توانی  باعث اختالل شناختي مي شود،  بیماري هایي كه 
عضالني-  بخش هاي  در  جراحـي  سابقه  هرگونه  نداشتن  ذهني، 
بیمارستاني  خارج  غیرشغلي  حـوادث  اثـر  در  كـه  بدن  اسكلتي 
اختالل  ارتفاع،  از  سقوط  یا  تصادف  هـمچـون  باشد  افتاده  اتفاق 
در یادگیري، داشتن سابقه جراحي مغز و ضربه به سر كه باعث از 

دست  رفتن هوشیاري مي گردد.
مجوزهاي الزم از اداره بنادر و دریانوردی شهرستان آبادان 
پژوهش،  نحوه  فرآیند  درباره  الزم  توضیحات  گردید.  دریافت 
به طور كامل به شركت كنندگان داده و رضایت كتبي نیز از افراد 
شركت  براي  افراد  تمامي  شد.  گرفته  مطالعه  در  شركت  برای 
اطالعاتشان  اطمینان داده شد  به آن ها  و  بودند  پژوهش آزاد  در 
نیز  افراد  و  مسئوالن  به  ماند.  خواهد  باقي  محرمانه  به صورت 
مطالعه  نتایج  از  مي توانند  تمایل  صورت  در  شد  داده  اطالع 

شوند. بهره مند 

داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS 18، آمار توصیفي 
 )T مقایسه ای  )آزمون  استنباطي  و  و درصد(  فراواني  )جدول های 

تجزیه و تحلیل شدند.

یافتهها
 
و  مرد  شركت كنندگان،  از  درصد   98/3 مطالعه،  این  در 
انحراف  با   36 افراد،  سني  میانگین  بودند.  متأهل  درصد   83/1
استاندارد  انحراف  با   ،9 كار  سابقه  میانگین  و  سال   6 استاندارد 
فوق  تحصیالت  دارای  درصد   18/1 افراد  این  بود.  سال   5
بقیه  و  دیپلم  فوق  15/7 درصد  لیسانس،  درصد   37/3 لیسانس، 

بودند. دیپلم 
 50 می دهد.  نشان  را  پشت  و  كمر  در  درد  میزان   ،1 جدول 
 39 و  كرده اند  تجربه  را  كمر  درد  مطالعه  مورد  افراد  از  درصد 
درصد نیز درد پشت داشته اند. جدول 2 نشان دهنده میزان توزیع 
میزان  بیشترین  كه  می باشد  خود  هفت گانه  ابعاد  در  استرس 
و  شد  مشاهده  باال  سطح  در  درصد   77 با  نقش  بعد  در  استرس 
با 2/3 درصد می باشد.  ارتباط  بعد  نیز در  كمترین میزان استرس 
دارای  افراد  بین  شغلی  استرس  ابعاد  مقایسه  نشان دهنده   3 جدول 

شدت درد

محل درد

درد پشتدرد کمر

درصدفراوانیدرصدفراوانی

44505869بدون درد

1921/61517/9درد کم

1618/267/1درد متوسط

7844/8درد شدید

22/311/2درد حداکثر

جدول 1: تعیین میزان درد کمر و پشت در کارکنان اداری
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نشان داد   T افراد بدون درد می باشد. آزمون  با  درد كمر و پشت 
استرس  ابعاد  همكار  حمایت  همچنین  و  نقش  و  ارتباط  بعد  در 

شغلی بین افراد دارای درد كمر و شانه با افراد بدون درد، 5 درصد 
اختالف معنادار وجود دارد.

سطوح 
استرس

تقاضاکنترلحمایت مسئولحمایت همکارارتباطنقشتغییرات

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
------1820/7----خیلی کم

78/43641/411/255/789/12227/2کم
2530/133/42326/41214/32022/72528/43644/4متوسط

3339/81719/589/237443944/34045/52125/9باال
1821/7677722/33440/52427/3151722/5خیلی باال

جدول 2: تعیین ابعاد استرس شغلی در کارکنان اداری

Pانحراف معیارمیانگین درد پشتPانحراف معیارمیانگین درد کمرابعاد استرس شغلی

تغییرات
10/713/7درد دارد

0/41
9/162/4

0/02
10/512/310/763/2درد ندارد

حمایت مسئول
17/204درد دارد

0/12
16/733/4

0/1
18/594/118/294/5درد ندارد

حمایت همکار
14/653/1درد دارد

0/01
14/202/6

0/02
16/302/715/923/1درد ندارد

8/953/8درد داردارتباط
0/01

9/193/5
0/09

7/113/27/713/6درد ندارد

تقاضا
21/806درد دارد

0/09
22/405/6

0/1
19/804/520/455درد ندارد

کنترل
18/864/8درد دارد

0/07
18/234

0/1
20/543/719/914/4درد ندارد

21/733/1درد داردنقش
0/01

20/962/5
0/01

23/222/523/192/8درد ندارد

جدول 3: مقایسه ابعاد استرس شغلی بین افراد دارای درد کمر و پشت با افراد فاقد درد
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بحثونتیجهگیری
 
نتایج این مطالعه نشان دهنده شیوع باالی درد كمر )50 درصد( 
این  با  همسو  می باشد.  اداری  كاركنان  بین  درصد(   31( پشت  و 
روی  همكاران  و  چوبینه  مطالعات  در  كمردرد  میزان  مطالعه، 
درصد   42/1 همكاران  و  آقابابایی  درصد،   50 بانک  كاركنان 
نیز  اداری  امینیان روی كاركنان  مطالعه  در   .]8،15[ گزارش شد 
به دست  درصد   37/3 و   48/5 به ترتیب  پشت  و  كمر  درد  میزان 
اداري  كاركنان  روي  همكاران  و   Akrouf مطالعه  در   .]7[ آمد 
و   Wai  .]16[ بودند  دارای درد كمر  51/1 درصد  بانک، حدود 
اسـكلتي_  آسـیب هـاي  شــایع تــرین  را  كمــردرد  همكــاران 
عضـالني در بـین نیـروي كـار گزارش نمودند كه در میـان تمـام 
نیـاز  بیشـتري  بهداشـتي  مراقبـت هـاي  بـه  مـزمن  بیماری هـاي 
دارد  ]17[. از آنجا كه از فاكتورهای مؤثر در بروز دردهای كمر 
كار  محیط  در  خمش  و  پیچش  طوالني مدت،  نشستن  پشت،  و 
می باشد؛  اداري  كاركنان  میز  و  صندلي  غیرارگونومیک بودن  و 
مستلزم  امر  این   .]7،18[ می رفت  انتظار  نتیجه ای  چنین  بنابراین 
توجه هرچه بـیشتـر به رعایت اصول ارگونومیكي در حین نشستن 

و فعالیت های استاتیک می باشد. 
استرس  از  باالیی  میزان  شغلی  استرس  از  به دست آمده  نتایج 
را در بین كاركنان اداری نشان می دهد. میزان استرس در سطوح 
باال و خیلی باال بین 11/6 تا 76/1 درصد مشاهده شد كه به ترتیب 
مربوط به بعد ارتباط و حمایت مسئوالن بود. این نتیجه نشان دهنده 
كاري  نیازهاي  و  منابع  توانایي ها،  با  شغلي  الزامات  سازگارنبودن 

مي باشد ]13[.
نتایج مطالعـه حاضـر نشـان داد كـه در خـرده مقیـاس حمایـت 
همكاران بـین افراد دارای درد پشت و كمر و افراد بدون درد در 
كاركنان اداری، اختالف معنادار آماري وجود داشت. این یافته با 
نتـایج حاصـل از مطالعـات دیگـر همسـو بـود ]19،20[. بـا توجه به 
تعریف ایـن مقیـاس كـه میـزان حمایـت فـرد از سوي مدیریت و 

نهاد خدمتي خـود اسـت، ایـن موضـوع مي تواند مبین این موضوع 
باشد كه كاركنانی كه حمایت كـاري و آسودگي خاطر بیشتري 
به دیگران  از حمایت هـاي مـالي و معنوي مسئوالن مافوق نسبت 
دارند، استرس كاري كـمتـر و درنتیجـه، دقـت عمـل و رعایـت 
]4[. در  افراد دیگر خواهند داشت  به  نسبت  بهتري  اصـول ایمني 
افراد  با  زندگي  به  فرد  اجبار  نیز  متعددی  مطالعات  راستا،  همین 
و  داده اند  نشان  زندگي  جنبه هاي  پرفشارترین  از  یكي  را  دیگر 
همدلي دیگران را به عنوان عامل كاهنده احساس استرس گزارش 
كردند ]2[. در مطالعه آریایی و همكاران، تقابل اجتماعی ضعیف 
برای كمردرد  مافوق و همكاران، عامل خطر  از سوی سرپرست 
متحده  ایاالت  در  مطالعه اي  نتایج  براساس   .]21[ شد  شناخته 
آمریكا، 50 درصد افراد مبتال اثرات منفي كمردرد را حاصل نبود 
تمركـز ذهنـي در حـین كـار و وجود استرس هاي متنوع حاكم بر 
محـیط كـار گـزارش كردند. ایـن مـورد نیـز مـي توانـد دلیلـي بـر 
استرس شغلي و درنتیجه، آسـیب  میان كمردرد و  ارتباط  وجـود 
وارده بــر زنــدگي افراد مبــتال بــه كمــردرد مــزمن در مقایسه 

با افراد دیگر باشد ]4[.
در خـرده مقیـاس نقش، بـین افراد دارای درد پشت و كمر و 
بدون درد در میان كاركنان اداری، اختالف معنادار آماري وجود 
شغلی  استرس  در  گسترده  مفهومی  نقش،  كه  آنجا  از  داشت. 
تقاضـاهاي  به  نسبت  شخص  وضعیت  می تواند  نقش  می باشد، 
كه  باشد  تضادهایي  و  اولویـت هـا  از  فرد  آگاهي  كـار،  محـیط 
كار  محیط  در  او  به  محول شده  نقـش  و  فـرد  كـاري  وجدان  از 
موارد  این  از  هركدام  از  آگاهی نداشتن  بنابراین  مي رود؛  انتظار 
می تواند سبب بروز عالیم استرس در پی وجود دردهای كمری 
متعـارض  شغلي  توقعات  از  باید  سازمانی  مدیران  همچنین  شود. 
یـا نامطمئن در رابطه با كار متصدیان امور اداري بپرهیزند و تمام 
مراحل جریان  از  مقررات هریک  و  قوانین  مربوط،  بخشنامه هاي 
كار و اهداف منوط به آن، چشمداشت هاي محیط كار و معیارهاي 
ارزیابي عملكـرد كاركنـان را در اختیار آنان قرار دهند تا آن ها 
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