
 

 همکار عزیز 

پژوهشی در رابطه با بررسی علت های انجام یا عدم انجام رفتارهای -مربوط به یک طرح علمیپرسشنامه حاضر 

 یا  Хلطفا پاسخ خود را در جلو هر سوال با عالمت است.  پروسید-پیشگیری از کمردرد شغلی بر اساس مدل پرسید

لطفا به تمام  .ها بدون نام و اطالعات آن محرمانه می باشد پرسشنامهاطالعات در ستون مورد نظر مشخص نمایید. 

 سواالت پاسخ دهید.

 

 ردیف
 سوال

 یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید آگاهی

دنده و لگن واقع شده  نیتر نییپا نیکه ب یالف( درد کمردرد چیست؟ 1
 است 

دنده و لگن که تا ساق پا  نیتر نییپا نیب ( دردب
 شود  یم دهیکش
 از گردن تا مفصل ران  یپشت هی( درد در هر ناحج
  هیکل ایلگن  نییشکم، قسمت پا هی( درد در ناحد
 دانم  ی( نمه

کدامیک از گزینه های زیر کمردرد شغلی را  2
 تشدید می کند؟

 الف( سرما 
  یب( سالخوردگ

  ی( تومور، عفونت و شکستگج
 ( استرس و روابط تنش زا د
 دانم  ی( نمه

از موارد زیر موجب آسیب ستون فقرات  کدامیک 3
 می شود؟

  دو دست نیبار ب میالف( تقس
  ( چرخش ستون فقراتب
  ( بلند کردن اجسام با کمک عضالت پاج
  ( خم شدن مکررد
 دانم ی( نمه

درمان کمردرد شغلی کدامیک از موارد زیر می  4
 باشد؟

الف( حرکات اصالحی، تقویتی و کششی عضالت 
 کمر 

  ب( جراحی
 ج( درمان دارویی 

 د( فیزیوتراپی 
 ه( نمی دانم

 
 نگرش

کامال 
مموافق  

مموافق  
 موافقمنه 

 نه مخالفم
 مخالفم

کامال 
 مخالفم

از  یریشگیپ یرفتارها اگر در هنگام کار، 5
را رعایت کنم، می توانم کارم را به کمردرد 

 راحتی و بدون تاخیر انجام دهم.

     

یز و صمیمانه با برقراری روابط احترام آم 6
همکاران در محیط کار به کاهش استرس و 

 پیشگیری از کمردرد کمک می کند.

     

 از پیشگیری رفتارهای خصوص در آموزش 7
 .است نیاز در پرستاران یک کمردرد

     

انجام رفتارهای پیشگیری از کمردرد جزو  8
 اولویت های من است.

     



رفتارهای صحیح  کم شدن کمردرد به دنبال انجام 9
 موجب کم شدن غیبت از محیط کار می شود.

     

 خودکارآمدی 
 همیشه

بیشتر 
 اوقات

بعضی 
 اوقات

 هرگز بندرت

من می توانم رفتارهای پیشگیری از کمردرد را  10
 در محل کارم انجام دهم.

     

من می توانم برای پیشگیری از کمردرد در  11
عیت دهم موقعیت های مختلف کاری تغییر وض
 )از حالت ایستاده به نشسته و برعکس(.

     

من مهارت انجام رفتارهای پیشگیری از کمردرد  12
 را دارم.

     

من می توانم در محل کار با برقراری روابط  13
 احترام آمیز شرایط استرس زا را مدیریت کنم.

     

با وجود حجم زیاد کار، می توانم زمانی را برای  14
اختصاص  از کمردرد یریشگیپ یرفتارهاانجام 

 دهم.

     

با وجود سخت گیری های مسئول بخش، می توانم  15
 رفتارهای پیشگیری از کمردرد را انجام دهم.

     

 
 همیشه عوامل تقویت کننده

بیشتر 
 اوقات

بعضی 
 اوقات

 هرگز بندرت

همکارانم در محل کار مرا تشویق به رعایت  16
 رات می کنند.وضعیت صحیح ستون فق

     

ارائه بلیط نیم بها یا تخفیف دار برای استخر و  17
بدنسازی در محل کار از عوامل تشویقی انجام 

 رفتارهای پیشگیری از کمردرد است.

     

برنامه های جذاب آموزشی برای انجام رفتارهای  18
پیشگیری از کمردرد در محل کار مرا تشویق به 

 ند.انجام این رفتارها می ک

     

دریافت گواهی تشویقی و امتیاز بازآموزی به دلیل  19
شرکت در برنامه های آموزشی پیشگیری از 
کمردرد در محیط کار موجب تشویق من برای 

 انجام این رفتارها می شود.

     

از  یریشگیپ یانجام رفتارها احساس خوب پس از 20
موجب تداوم این رفتارها توسط من می  ،کمردرد

 .شود

     

      عوامل قادرساز 

حجم کارهایم طوری است که فرصت انجام  21
 رفتارهای پیشگیری از کمردرد را دارم.

     

آیین نامه ها و مقررات موجود در محل کار من  22
حامی انجام رفتارهای پیشگیری از کمردرد می 

 باشد.

     



وجود سالن ورزشی در محل کار، به انجام  23
 پیشگیری از کمردرد کمک می کند. رفتارهای 

     

 نشستن برای صندلی مانند تجهیزاتی محل کار، در 24
 اتاق تخت کنار در چهارپایه و ها فعالیت بین

 کمردرد از پیشگیری رفتارهای انجام به عمل،
 .کند می کمک

     

در محل کار، نیازهای آموزشی کادر پرستاری در  25
ه ریزی و اجرا می کمیته مدیریت اجرایی برنام

 شود.

     

در محل کار، آموزش حضوری در خصوص  26
رفتارهای پیشگیری از کمردرد قابلیت اجرایی 

 دارد.

     

 خصوص در غیرحضوری آموزش محل کار، در 27
 اجرایی قابلیت کمردرد از پیشگیری رفتارهای

 .دارد

     

      رفتار 

تون من در حین انجام کار، وضعیت صحیح س 28
فقرات را رعایت می کنم، مثل جابجا کردن پاها 
در حالت ایستاده و بلند کردن اجسام سنگین با 

 کمک عضالت پا.

     

من ورزش های مخصوص تقویت عضالت کمر،  29
 شکم و ران را انجام می دهم.

     

من با روش تنفس عمیق و آرامسازی، استرس  30
 های محل کارم را مدیریت می کنم.
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