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چکیده
مقدمه :کمردرد بهعنوان یکی از مشکالت مهم شغلی در میان کارکنان مراقبتهای بهداشتی -درمانی محسوب میشود بنابراین
این پژوهش باهدف بررسی ارتباط کمردرد با کیفت زندگی در پرسنل فوریتهای پزشکی و نقش متغییرهای دموگرافیک
دراینارتباط انجامشده است.
روش بررسی :این پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی میباشد .جامعه پژوهش از میان پرسنل شاغل در پایگاههای اورژانس 331
در سال  3111و به روش سرشماری انتخاب شدند .جمعآوری اطالعات از طریق سه پرسشنامه شامل مشخصات پرسشنامه
جمعیت شناختی ،پرسشنامه کمردرد و پرسشنامه کیفیت زندگی انجام شد .اطالعات بهدستآمده وارد نرمافزار  SPSSنسخه
 22شد و تجزیهوتحلیل اطالعات با استفاده از آمار توصیفی و آمار تحلیلی انجام شد.

نتیجهگیری :کمردرد بهطور چشمگیری در بین کارکنان فوریتهای پزشکی شایع میباشد که مسئله ممکن است زندگی و کار
فرد را تحت تأثیر قرار داده ،محدودیتها و مشکالت متعددی را ازلحاظ فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ،اقتصادی و شغلی برای او
ایجاد میکند که این مشکالت کیفیت زندگی آنها را کاهش میدهد.
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نتایج :نتایج نشان داد میانگین و انحراف معیار مربوط به نمره کمردرد تکنسینهای فوریتهای پزشکی  13/10 ±0/301بود که
شدت آن زیاد میباشد همچنین میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی برابر  11/11 ±0/813را دارد که نشان از سطح پایین
کیفیت زندگی این افراد دارد .بر اساس آزمون آماری همبستگی پیرسون بین کمردرد و کیفیت زندگی ارتباط معنیدار وجود
دارد (.) R=1/321, p=1/113

علی خسروی بنجار و همکاران
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بر سالمت جسمی ،روانی ،کیفیت زندگی و هزینههای
اقتصادی -اجتماعی داشته است (.)33
ازنظر سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی یک
مفهوم فراگیر است که سالمت جسمی ،حاالت
روانشناختی ،میزان استقالل ،روابط اجتماعی ،باورهای
فردی و ارتباط فرد با جنبههای محیطی که در آن قرار دارد،
شامل میشود .کیفیت زندگی برآیند تعامل فرد و شرایط
پایدار و نیز رویدادهای موقعیتی ،تغییرات و رخدادهای
غیرمنتظره محیط زندگی فرد است( .)1سالمت محیط کار و
سالمت روان با ایجاد شاخصهای کیفیت زندگی فراهم
میشود و توجه به این مسئله در تمام سازمانها ضروری
است و مانع فرسودگی و بازده پایین کار خواهد شد .امروزه
سازمانها با نگاه راهبردی به منابع انسانی آن را ارزشمند
شمرده و در نظر دارند بیشازپیش به ارتقاء کیفیت زندگی
کارکنان بپردازند(.)6
 Chungو همکاران ( )2131بیان نمودند که اختالالت
اسکلتی -عضالنی تأثیر جدی بر کیفیت زندگی داشته و
میتواند سبب محدودیتهای شغلی ،غیبت از کار و حتی
تغییر شغل فرد شود .همچنین مشاهده شد که پرستاران،
بیشتر در معرض ریسک اختالالت اسکلتی -عضالنی بوده و
وضعیت بدنی نامناسب ،حرکاتی مانند پیچش و خمشهای
بیشازحد ،مسائل روانی حاصل از تغییرات شیفت کاری از
علل عمده ایجاد اختالالت اسکلتی -عضالنی در پرستاران
تایوان میباشد( .)30همچنین مطالعه تحقیقات دیگر نیز
نشان داد که میزان ابتال به آسیبهای اسکلتی – عضالنی
در شغل پرستاری نسبت به اکثر مشاغل بیشتر است
( .)31،36اختالالت اسکلتی عضالنی در طوالنیمدت
میتوانند بر کیفیت زندگی پرسنل فوریتهای پزشکی که
یکی از عناصر کلیدی در سیستم بهداشتی درمانی محسوب
میشوند تأثیر منفی گذاشته و مانع از ارائه خدمات مراقبتی
و بالینی این افراد شده و صالحیت انجام کار در آنها را
کاهش دهد .با توجه به اینکه مطالعات انجامشده در این
خصوص بر روی پرسنل فوریتهای پزشکی محدود هست
لذا این مطالعه باهدف تعیین تأثیر کمردرد بر کیفیت
زندگی پرسنل فوریتهای پزشکی شهرستان زابل در سال
 3111انجام شد.
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مقدمه
حوادث ،یکی از مشکالت مهم بهداشت عمومی و
سالمت جوامع در سراسر دنیاست که  32درصد از آمار
جهانی بیماریها را تشکیل میدهد و سومین دلیل عمدهی
مرگ در جهان میباشد ( .)3در راستای "حفظ سالمت
افراد" سازمانهای متعددی بنیان شدهاند که هر یک با به
عهده گرفتن بخشی از مسئولیت ،این مهم را به انجام
میرسانند و با توجه به نقشی که گاه ثانیهها و دقایق در
نجات جان انسانها بازی میکنند ،مرکز مدیریت حوادث و
فوریتهای پزشکی شکلگرفته است ( .)2پرسنل اورژانس
پیش بیمارستانی مشکالت شغلی قابلتوجهای را تجربه
میکنند ( .)1محرکهای تنشزای فیزیکی ،روحی و ذهنی
باعث میشوند تکنسینهای اورژانس در معرض خطرهای
زیاد نظیر تصادفات ،خطاها و آسیبهای دیگر به اشخاص
قرار گیرند (.)0
اختالالت اسکلتی -عضالنی یکی از علل شایع آسیبهای
شغلی و ناتوانی در کشورهای درحالتوسعه و از مهمترین
علل مراجعه به پزشکان و غیبت از کار نیروهای متخصص،
کاهش کیفیت زندگی و بهرهوری آنان محسوب میشود(.)1
این اختالالت در نواحی مختلف بدن ازجمله گردن ،شانه،
بازو ،مچ و کمر رخ میدهند که کمردرد بیشترین میزان
شیوع را دارد و این در حالی است که بهراحتی و با انجام
برنامههای کمهزینه از شیوع باالی این بیماری در محیط کار
تا حد قابلمالحظهای کاست ( .)6محیطهای درمانی مانند
بیمارستانها ،بروز و شدت بیماریهای جسمی مانند
دردهای اسکلتی -عضالنی کارکنان ،در میان آنها در سطح
باالیی بوده که این امر خود ،کاهش کیفیت زندگی آنها را به
دنبال دارد ( .)3بسیاری از فعالیتهای کاری و عوامل
محیطی میتواند بر سالمت کارکنان اثرگذار باشند (.)8
پیشرفت تکنولوژی و بیتحرکی ناشی از آن و عواملی از قبیل
حمل دستی و جابجایی بیماران ،مطالبات بدنی باالیی را
طلب نموده و منجر به ایجاد و یا گسترش مشکالت
پوسچرال و بیماریهای اسکلتی -عضالنی میگردند( .)1این
اختالالت باعث صرف هزینههای مستقیم زیادی بهمنظور
تشخیص و درمان و هزینههای غیرمستقیم بیشتری که
ناشی از غیبت از کار کارکنان و عدم حضور نیروهای
متخصص در محل کار میشود ،میگردد( .)31این آسیبها
بهعنوان یکی از چالشهای مهم که عالوه بر کاهش زمان
کار ،محدودیت در کار یا تغییر شغل افراد ،اثرات زیان باری

2

 1ارتباط کمر درد با کیفیت زندگی در پرسنل فوریت های پزشکی

] [ Downloaded from tkj.ssu.ac.ir on 2022-08-11

نتایج
یافتهها حاکی از آن بود که اکثر افراد شرکتکننده در
پژوهش (02/8درصد ) بین  11تا  01سال سن داشتند61 .
درصد آنان از شهر زابل بوده و  13درصد آنان از حومه زابل
بودند 33 .درصد (31نفر) متأهل1/3 ،درصد ( 31نفر) مجرد
و بقیه مطلقه بودند .اکثر آنان ( 11/1درصد) بیمه خدمات
درمانی داشتهاند 31/1 .نفر ( )31از شرکتکنندگان در
پایگاه جادهای و  11( 21/13نفر) از آنها در پایگاه شهری
مشغول به خدمت هستند 1/3 .درصد از آنها سابقه بیماری
زمینهای داشتند و  23/11درصد از آنها شغل دوم داشتند.
بر اساس نتایج اصلی این پژوهش میانگین و انحراف
معیار مربوط به نمره کمردرد برابر  13/10 ±0/301بود که
با توجه به نمرهبندی شدت کمردرد در تفسیر پرسشنامه
نشان میدهد که کمردرد در این افراد وجود دارد و شدت
آن زیاد میباشد .همچنین بر اساس نتایج دیگر این پژوهش
کیفیت زندگی تکنسینهای فوریتهای پزشکی میانگین و
انحراف معیار برابر  11/11 ±0/813را دارد که نشان از
سطح پایین کیفیت زندگی این افراد دارد .بر اساس نتایج
آزمون پیرسون بین کمردرد و کیفیت زندگی رابطه
معناداری وجود دارد ) R=1/321, p=1/113( .بهطوریکه
میتوان گفت هرچه میزان کمردرد کمتر باشد کیفیت
زندگی نیز بیشتر میشود.
بهمنظور بررسی نقش متغیرهای محل سکونت (شهر-
روستا) ،وجود شغل دوم( دارد -ندارد) ،وضعیت بیمه (
دارد -ندارد) ،وجود بیماری زمینهای (دارد-ندارد) و نوع
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روش بررسی
در این مطالعه توصیفی همبستگی تعداد  311نفر از
پرسنل فوریتهای پزشکی شاغل در پایگاههای اورژانس
پیش بیمارستانی در سال  3111که معیارهای ورود به
مطالعه را داشتند شامل :شاغل بودن در اورژانس پیش
بیمارستانی ،برخورد مستقیم با بیمار و درمان آن ،شرکت
مستقیم در انجام مأموریتهای کاری و تمایل به شرکت
داوطلبانه در مطالعه انتخاب شدند .پس از معرفی و کسب
اجازه از ریاست محترم مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای
پزشکی شهرستان زابل و همچنین مسئولین محترم
پایگاههای اورژانس  331در مورد هدف و کلیات پژوهش به
مشارکتکنندگان توضیحات الزم داده شد و از آنها
درخواست شد تا در صورت تمایل در این مطالعه شرکت
کنند .پس از ابراز تمایل ،ابتدا فرم رضایتنامه به همه
شرکتکنندهها داده شد .پس از مطالعه فرم و امضای
آگاهانه فرم رضایتنامه ،نمونهها به روش سرشماری شامل
همه تکنسینهای فوریتهای پزشکی شهرستان زابل
جمعآوری شدند .ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش
شامل پرسشنامه جمعیت شناختی ،پرسشنامه کمردرد و
پرسشنامه کیفیت زندگی بود .درد کمر شرکتکنندگان با
استفاده از پرسشنامه استاندارد کبک اندازهگیری شد.
پرسشنامه حاوی  21سؤال  1گزینه ایی بود و شدت درد را
در هر سؤال بین  0-1و مجموع پرسشنامه بین 311-1
رتبهبندی میکرد 21-1 .بهمنزله درد کم 11-26 ،نشانه
بیماری با درد متوسط 31-13 ،درد زیاد و  36به باال نشانه
درد خیلی زیاد و کامالً حاد میباشد ( .)33روایی این
پرسشنامه بهوسیله روایی محتوای و پایایی آن بهوسیلهی
آلفای کرونباخ به دست آمد که ضریب آلفا برابر  1/82بود.
پرسشنامه کیفیت زندگی فرم  16سؤالی  sf-36که در
بردارنده  8مفهوم شامل عملکرد فیزیکی ،عملکرد اجتماعی،
درد جسمی ،سالمت روانی ،مشکالت جسمی ،مشکالت
روحی ،نشاط و سالمت عمومی میباشد و هر مفهوم
متشکل از  2تا  31سؤال است که هر سؤال بر اساس
مقیاس لیکرت پنجدرجهای تنظیمشده است .مجموع نمرات
این پرسشنامه بین  311-1رتبهبندی میشود .در این
پژوهش نمره بین  11-311در سطح عالی ،نمره بین -81
 81خوب ،نمره  61-31نسبتاً خوب و کمتر از  61کیفیت
زندگی بد در نظر گرفتهشده است( .)31پایایی این
پرسشنامه به روش بازآزمایی  1/80به دست آمد .درمجموع

نتایج بهدستآمده نشان داد که ابزار استاندارد
بهمنظور اندازهگیری کیفیت زندگی مرتبط با کمردرد از
پایایی و روایی الزم برخوردار است ( .)38پس از تکمیل
آنها توسط شرکتکنندگان ،پرسشنامهها جمعآوری شد و
جهت تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSویرایش  22و
از روشهای آماری همبستگی پیرسون و آزمون تی
استیودنت و آنالیز واریانس استفاده شد و سطح معنیداری
 1درصد در نظر گرفته شد.
مالحظات اخالقی
این مطالعه حاصل از طرح پژوهشی مصوب با کد اخالق
 IR.ZBMU.REC.1398.174در دانشگاه علوم پزشکی زابل
میباشد .در این پژوهش سعی شده است که همه کدهای
اخالقی مربوط به پژوهشهای انسانی رعایت شود.
SF-36
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پایگاه محل خدمت ( شهری ،جادهای) بر متغیرهای
کمردرد و کیفیت زندگی از آزمون پارامتری تی دو نمونه
مستقل و برای بررسی نقش متغیرهای سن ( زیر 11
سال 11،تا  01سال 01 ،تا  11سال) ،تحصیالت ( دیپلم،
کاردانی ،کارشناس) وضعیت تأهل (مجرد ،متأهل ،مطلقه)،
سابقه اشتغال (زیر  1سال 1 ،تا  31سال ،ده سال به باال) ،و
درآمد ماهانه (ضعیف ،متوسط ،باال) با متغیرهای کمردرد و
کیفیت زندگی از آزمون پارامتری تحلیل واریانس یکطرفه
استفادهشده است.
نتایج آزمون تی استیودنت طبق جدول  3نشان میدهد
با توجه به مقدار  P-Valueبین متغیرهای وجود بیماری
زمینهای (= 32/11آماره ) P-Value<1/113 , Tو وجود

شغل دوم (= 1/021آماره ) P-Value=1/113 , Tبا کمردرد
ارتباط معنیداری مشاهده شد اما در نتایج آزمون تحلیل
واریانس یکطرفه و آزمون تی استیودنت سایر متغییرها
ارتباطی با کمردرد مشاهده نشد .همچنین نتایج آزمون
تحلیل واریانس و تی استیودنت طبق جدول  3نشان
میدهد با توجه به مقدار  P-Valueسن ،وضعیت تأهل،
سابقه اشتغال بهعنوان تکنسین ،وضعیت بیمه و نوع پایگاه
محل خدمت نقشی در کیفیت زندگی ایفا نمیکند .اما بین
متغیرهای میزان درآمد ،بیماری زمینهای و محل سکونت
تکنسینهای فوریتهای پزشکی باکیفیت زندگی رابطه
معنیداری مشاهده میشود.

جدول  .3ارتباط متغیرهای دموگرافیک با میزان کمردرد و کیفیت زندگی تکنسینهای فوریتهای پزشکی
متغیرهای کیفی
وضعیت تاهل

محل سکونت

تحصیالت

وجود شغل دوم
درآمد ماهانه

سابقه اشتغال
بهعنوان تکنسین
بیماری زمینهای

نوع پایگاه محل
خدمت

روستایی
دارد
ندارد
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
دارد
ندارد

 13درصد(10نفر)
 11/1درصد(88نفر)
 6/3درصد (31نفر)
 1/8درصد (6نفر)
 31/3درصد (38نفر)
 38/0درصد (31نفر)
 23/11درصد (22نفر)
 38/6درصد (83نفر)

ضعیف
متوسط
باال
زیر  1سال
 1تا  31سال
 31سال به باال
دارد
ندارد
زیر  11سال
 11تا  01سال
 01تا  11سال
شهری
جادهای

 28/3درصد (21نفر)
 68/1درصد (33نفر)
 22/1درصد (21نفر)
 21/2درصد (26نفر)
 03/1درصد (01نفر)
 23/1درصد (28نفر)
 1/3درصد (31نفر)
 81/1درصد (11نفر)
 16/1درصد(18نفر)
 02/8درصد(00نفر)
 21/1درصد (23نفر)
 31/1درصد (31نفر)
 21/3درصد (11نفر)

1/638

p<1/113

1/321

1/011

1/610

1/282

1/313

1/101

1/113

1/811

1>1/1113

1/121

1/811

1/110
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سن

مجرد
متأهل
مطلقه
شهری

 1/3درصد (31نفر)
 33درصد( 31نفر)
 31/1درصد ( 21نفر)
 61درصد(63نفر)

1/823

1/231
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وضعیت بیمه

دستهبندی متغیر

توزیع فراوانی

P-Value
ارتباط متغیر با نمره
کمردرد

P-Value
ارتباط متغیر با نمره
کیفیت زندگی

 1ارتباط کمر درد با کیفیت زندگی در پرسنل فوریت های پزشکی

نتیجهگیری
پرسنل فوریتهای پزشکی بهتناسب شغل خود با
مشکالتی مانند شیفتهای مکرر و پشت سرهم ،دیدن
مکرر مرگ بیماران ،بیتابی و ناله بیماران ،انتظارات و
شکایات همراهان آنها مواجه هستند که این عوامل بر
روی سالمت جسمی و روحی و توانایی عملکرد آنها
تأثیرگذار بوده و کیفیت زندگی آنها را تحت تأثیر قرار
میدهد و سبب مشکالت جبرانناپذیری شده است.
کیفیت زندگی شخصی و کیفیت زندگی کاری بهطور
مستقیم روی خدمترسانی مناسب سازمان به مشتریانش

] [ Downloaded from tkj.ssu.ac.ir on 2022-08-11

مشکالت جسمی .آنها در پژوهش خود بیان کردهاند که
در اورژانس پیش بیمارستانی به دلیل محدودیت وقت در
انجام امور ،وضعیت بحرانی بیمار ،انتظارات همراهان ،ترس
از بیکفایتی در نجات جان بیمار در حال مرگ ،قدرت
تصمیمگیری در شرایط بحرانی و عوامل مربوط به نیروی
انسانی ،شرایط را برای ایجاد استرس در شاغالن این
بخش فراهم میسازد .کارکنان اورژانس در طول روز کاری
خود با تنشهای زیادی روبهرو هستند و بهیقین این فشار
روحی در کیفیت کاری و زندگی آنها اثرگذار خواهد بود
( .)20در مطالعهی دیگری که توسط  Boundsانجامشده
است نتایج نشان داد که استرس شغلی کارکنان پیش
بیمارستانی یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی است و
متغیرهای دموگرافیکی ازجمله سن ،وضعیت تأهل ،سطح
آموزش ،شرایط محیط کاری و تعداد ساعات کاری در
هفته میتواند روی سطح استرس افراد و کیفیت زندگی
آنها تأثیرگذار باشد .همچنین نتایج این مطالعه نشان داد
که بین نوع استخدام فرد و تجارب کاری او با سطح
استرس و کیفیت زندگی رابطهای وجود ندارد که نتایج
این پژوهش در بعضی از جنبهها با پژوهش ما مشابه و در
بعضی جنبهها تناقض دارد( .)21این پژوهش هم مانند
سایر پژوهشها ،دارای یک سری محدودیتها بود که
ازجمله مهمترین آنها میتوان به حجم نمونه پایین اشاره
کرد و به خاطر این مسئله واحدهای پژوهش به روش
سرشماری وارد مطالعه شدهاند که بهتر است در تحقیقات
بعدی با حجم وسیعتری بررسی انجام شود و روش
نمونهگیری تصادفی انجام شود که نتایج قابلیت تعمیم
بیشتری داشته باشد.

] [ DOI: 10.18502/tkj.v13i3.8194

بحث
پژوهش حاضر باهدف بررسی ارتباط بین کمردرد و
کیفیت زندگی در پرسنل فوریتهای پزشکی شاغل در
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان
زابل صورت گرفته است .نتایج حاکی از این مسئله
میباشد که بین کمردرد باکیفیت زندگی رابطه معناداری
وجود دارد که این نتایج بهدستآمده با یافتههای
 Robertsonو همکارانش ( ،)31طلعتی و همکاران (، )21
 Botو همکاران ( )23هم سو میباشد و نشاندهنده این
اصل میباشد که با کاهش کمردرد میزان کیفیت زندگی
نمونه موردبررسی بیشتر میشود که این کیفیت زندگی
باال از سوی دیگر به آنها کمک میکند تا با مشکالت
زندگی و سختیهای کاری خود به هنگام مأموریتها
سازگار شوند و درنتیجه کیفیت و رضایت زندگی این افراد
افزایش یابد .همچنین در مطالعه طباطبایی و همکاران
تحقیقی تحت عنوان بررسی ارتباط بین اختالالت اسکلتی
–عضالنی و کیفیت زندگی در کارکنان بیمارستانهای
منتخب استان گلستان انجام دادند .این پژوهش یک
مطالعه توصیفی تحلیلی بود که نشان داد در یک سال
گذشته گردن و زانو بیشترین و آرنج و رانها کمترین
درصد درد یا ناراحتی را در بین کارکنان داشته است.
نتیجهگیری حاصل از این تحقیق حاکی از آن بود که
اختالالت اسکلتی عضالنی یکی از آسیبهای محیط کاری
بوده که کیفیت زندگی کارکنان را تحت تأثیر قرار
میدهد .درواقع عالوه بر صرف هزینههای زیاد باعث
کاهش سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی و درنتیجه تنزل
بهرهوری کارکنان میشود ( .)22چوبینه و همکاران
تحقیقی تحت عنوان آسیبهای اسکلتی عضالنی و ریسک
فاکتورهای مرتبط با آن در محیط کار دفتری انجام دادند.
این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود که
نتیجهگیری حاصل از این تحقیق نشان داد که با توجه به
اینکه عمده مشکالت ارگونومیک در محیط کار دفتری،
پوسچر نامطلوب و طراحی نامناسب ایستگاه کار میباشد،
بنابراین هرگونه اقدام اصالحی باید بر این موارد متمرکز
شود (.)21
اما برخالف نتایج پژوهش ما و مطالعات ذکرشده در
باال ،مطالعه نگهداری و همکاران بیشترین عوامل تأثیرگذار
روی کیفیت زندگی تکنسینهای فوریتهای پزشکی را
ناشی از عوامل و آسیبهای روانی میدانند تا مسائل و

6
 با توجه به یافتههای.پیش بیمارستانی صورت گیرد
حاصل از این مطالعه و اهمیت انتخاب موضوع پیشنهاد
میشود رابطه بین این متغیرها را با متغیرهای دیگری
بررسی کنند و با توجه به اینکه جامعه آماری پژوهش که
صرفاً محدود به پرسنل فوریتهای پزشکی شهر زابل در
 میباشد پیشنهاد میشود که پژوهش در بقیه3111 سال
.شهرها و در زمانهای مختلف انجام پذیرد
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سپاسگزاری
188 این مطالعه حاصل از طرح پژوهشی مصوب با کد
 بدینوسیله از.در دانشگاه علوم پزشکی زابل میباشد
معاونت پژوهشی آن دانشگاه جهت حمایت مالی این طرح
کمال تشکر را داریم و درنهایت از تمام کسانی که ما را در
این پژوهش همراهی و مساعدت نمودند سپاس گذاریم
.همچنین هیچگونه تعارض منافع وجود ندارد

علی خسروی بنجار و همکاران

 با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان.تأثیر میگذارد
گفت که کمردرد بهطور چشمگیری در بین کارکنان
فوریتهای پزشکی شایع میباشد که قطعاً با ادامهی این
 شیوع ناراحتیهای مزبور در سالهای آتی بیشتر،وضعیت
 زندگی و کار فرد را، شدت یافتن این ناراحتیها.خواهد شد
 محدودیتها و مشکالت متعددی را،تحت تأثیر قرار داده
 اقتصادی و شغلی برای، اجتماعی، خانوادگی،ازلحاظ فردی
فرد و اجتماع ایجاد میکند و کیفیت زندگی آنها را
 افزایش کیفیت زندگی کارکنان میتواند.کاهش میدهد
 با توجه به.منجر به کاهش قابلمالحظهی کمردرد گردد
اینکه کارکنان دارای کیفیت زندگی شخصی و کیفیت
 رضایت و عملکرد،کاری باال از هویتسازمانی منسجمتر
شغلی باالتری برخوردارند و کمتر تمایل به ترک کار و
جابجایی موقعیت کاری خود دارند باید برنامهریزیهای
مناسب برای کاهش مشکالت جسمی و روانی در اورژانس
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Abstract
Introduction: Back pain is one of the most important occupational problems among health care

workers that have detrimental effects on their personal and professional life. Therefore, this study
aimed to investigate the relationship between low back pain and quality of life in prehospital
emergency staff and the role of demographic variables in this regard.
Materials and Methods: This is a descriptive correlational study. The population was a prehospital

emergency staff that entered to study by using the census method at 2020. Data gathering instruments
were demographic characteristics, low back pain, and quality of life questionnaires. Data were entered
into SPSS 22 and were analyzed using descriptive and analytical statistics.
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Results: The results showed that the related to the low back pain score of emergency medical

technicians was 51.34± 4.149, which is high. In addition, the quality of life mean and standard
deviation was 30.35± 4.851, which shows a low level. There is a significant relationship between back
pain and quality of life (p = 0.001, R = 0.723).
Conclusion: Low back pain is so common among emergency medical personnel that the issue may

affect a person's life and work and creates many problems in terms of personal, family, socially,
economically, and professionally, which reduce their quality of life.
Keywords: Quality of life, Low back pain, Emergency medical personnel
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