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 چکیده

باشد و معموالً در نواحی  ای رایج و شایع می پدیده میان نیروی انسانیعضالنی در  -بروز اختالالت اسکلتی :مقدمه

 یرگذارتأثدر این پژوهش سعی بر آن شده است تا عوامل : هدف.کند یمفوقانی بروز  یها اندامپشت، کمر، گردن و 

 پژوهش حاضر از .بر اختالالت ناحیه کمر، در یک کارخانه تولید و مونتاژ قطعات خودرو مورد بررسی قرار گیرد

این . شده است ها از پرسشنامه نوردیک استفاده  آوری داده منظور جمع به :ها روشمواد و .نظر هدف، کاربردی است

توزیعی  یها پرسشنامهتعداد کل . سبز توزیع گردید پرسشنامه به روش سرشماری در میان کارکنان کارخانه قاره

جهت . پرسشنامه ناقص و مردود بود 12. پرسشنامه کامل دریافت گردید 141از این میان . باشد یم عدد 161

طبق نتایج به دست  :نتایج.بهره گرفته شد SPSS افزار نرمآماری به کمک  یها آزمونبررسی فرضیات پژوهش از 

بین . ورزش و کمردرد رابطه منفی و معناداری دارند. آمده کشیدن سیگار با کمردرد رابطه مثبت و معناداری دارد

اما میان قد با کمردرد و وزن با ؛ کمردرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد باو سن  کمردرد باسابقه کاری 

 .دکمردرد رابطه مثبت و معناداری یافت نش

 اختالالت اسکلتی ـ عضالنی، پرسشنامه نوردیک، نیروی انسانی :کلمات کلیدی
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 مقدمه

فلسفه نوین مدیریت منابع انسانی، ساختار و سازماندهی آن به شکل امروزی همگی نتایج تعامل میان مجموعه 

است و تا به امروز  آغاز شده( 1661حدود سال )حوادث و تحوالتی است که با وقوع انقالب صنعتی در انگلستان 

در ارزیابی کلی تبعات انقالب صنعتی باید گفت که انقالب صنعتی، آثار اقتصادی مثبت و آثار اجتماعی . ادامه دارد

عاطفی و عدم رعایت اصول  یها جنبه؛ چرا که در این دوره بی اعتنایی به ه استمنفی بسیاری به دنبال داشت

کارگری موجب توازن قدرت میان کارگر و  یها هیاتحادسرانجام تشکیالت . رواج داشت ها کارخانهانسانی در 

 ازآن پس. تحوالت اجتماعی عمیقی در جوامع صنعتی به وجود آورد "دموکراسی صنعتی"کارفرما شد و این 

ار که شامل مطالعه علمی ک (پدر مدیریت علمی) نهضت مدیریت علمی توسط تیلور ازجملهدیگر  یها نهضت

پرچ و ) شکل گرفتاست و تعیین استانداردهای تولید و کارکرد بر اساس آن  یسنج زمانحرکت سنجی،  ازجمله

که در جهت افزایش فروش و منافع  شد یم، به نیروی کار همچون ابزاری نگریسته نیب نیدرا(. 1932 ،همکاران

متخصصان و ، رو نیازا. شد ینمتوجه خاصی و به نیازهای روانی و فیزیولوژیکی آنان  کرد یمکارفرمایان تالش 

با  روانشناسی صنعتی و علم ارگونومی را وارد دنیای کار کرده و ازجملهبر این شدند که مفاهیمی  اندیشمندان

یک کشور  توجه به مکتب روابط انسانی، نیروی کار را از لحاظ روانی و فیزیولوژیکی مورد توجه قرار دهند زیرا که

سالمتی  پیشرفت یک سازمان در گرو و شود یمبه واسطه شهروندانش و یک سازمان به واسطه کارکنانش شناخته 

 .و تندرستی کارکنان آن است

یکی از مسائل و مشکالتی که تعداد زیادی از کارگران در به محققان بر آن شدند که ، در پژوهش حاضر رو نیا از

 ییاعتنا یبکشور به آن  یها کارخانهاین مساله بسیار مهم که در بسیاری از . بپردازند با آن مواجهند ها کارخانه

 یها بیآس عضالنی یکی از عوامل شایع-اختالالت اسکلتی. عضالنی-عبارت است از اختالالت اسکلتی شود یم

اختالالت  .(1932ضیائی و همکاران، ) است توسعه درحالکشورهای  شغلی و ناتوانی در کشورهای صنعتی و

 گونه نیادر آمریکا . دهند یمناشی از کار را تشکیل  یها یماریبکل درصد از  41عضالنی نزدیک به  -اسکلتی

رکنی و ) بیلیون دالری در سال شده است 44و هزینه  نفر هزار 611صدمات باعث از بین رفتن زمان کار بیش از 

محیطی، طراحی غلط ابزار و محیط کار و عوامل  -سازمانی اجتماعی،  -عوامل فیزیکی، روانی  (.1934همکاران، 

در حین  بدنی نامناسب یها تیفعال. اند شدهعضالنی ارزیابی  ˚عوامل خطر بروز اختالالت اسکلتی  عنوان به فردی

. موارد است این نیتر مهمدستی از  یها تیفعالگردن، نشستن، ایستادن و انجام  کار مانند خم شدن، چرخش

و تسهیالت موجود در زمینه  تجهیزات به هنگام کار طوالنی و استفاده از یا وقفه استراحت همچنین اهمیت

عالوه . داشته باشد نیروی انسانی یور بهرهبه سزایی در افزایش  نقش تواند یمشغلی  یها بیآسپیشگیری از بروز 

 یک یساز فراهماز طریق  تواند یمدر این زمینه  ها آنارگونومیکی و تعهد  بر این توجه بیشتر مدیران به مالحظات

 (.1934رکنی و همکاران، ) باشدموجود داشته  در استفاده بهینه از منابع یا عمده محیط سالم برای کار، نقش

ژنتیکی،  این عوامل در چهار گروه یطورکل بهو  به عوامل متفاوتی مربوط هستندعضالنی -اختالالت اسکلتی

که دو عامل اول غیرقابل  شوند یم یبند دستهاجتماعی و عوامل بیومکانیکی  -، روانی(مورفولوژیک) یشناس ختیر

 یکار دست، قابل ها بیآسپیشگیری از وقوع  اجتماعی و بیومکانیکی برای -عوامل روانی  هستند و یکار دست

 بر بروز مؤثراجتماعی  -روانی ستگی جزء عواملاضطراب، کمبود استراحت و خ نارضایتی از کار،. باشند یم

فیزیکی فردی از قبیل سن، وزن و ابعاد  بین برخی از پارامترهای از طرفی، .باشند یمعضالنی  -اختالالت اسکلتی 

 طور بهدارد و همچنین شیوع درد پشت  وجودمعناداری  عضالنی ارتباط-اسکلتی یها یناراحتبا ایجاد  بدن فرد

اختالالت اسکلتی عضالنی  به ابتالءاحتمال  .(1932ضیائی و همکاران، ) ابدی یممعناداری با افزایش سن افزایش 

 این .دهد یم رخ یخدمات و اداری مشاغل ،ها هتل ،ها مارستانیب مانند ،یکار یها طیمح در گسترده یدر طیف
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که  یا مطالعه در. است سنگین صنایع و ونقل حمل خودرو، مانند تولیدی، صنایع در زیبرانگ بحث ای لهامس بیماری

 فیزیکی ،(�2604) اجتماعی ،(�9103) روانیکه عوامل  ه است نشان داده شدصورت گرفت بازیگران میان در

. داشته است ریتأثدر ایجاد اختالالت اسکلتی عضالنی بازیگران  (�4) عوامل دیگر و( �16) ستیز طیمح ،(�1604)

کمتر دچار این نوع  ،اند کرده ینم ورزش که کسانی با در مقایسه اند کرده یم ورزش مداوم طور به کهبازیگرانی 

 .شوند یم انانگشت و دست مچ، در دستدچار این نوع اختالالت  مردها از شتریببرابر  10442 ها زن .اند شدهاختالل 

 دارندسال  11از  بیشتر یا سابقهکه  کسانی. بگیرند پا ساق درد که دارد احتمالاز مردها  بار بیشتر 10616زنان 

به  سیگاری افراد .شوند یمسال سابقه کاری دارند دچار این نوع اختالالت  4ر از افرادی که زیر بیشت برابر 10614

 .(Park et  al., 2015)برند یمرنج  این نوع اختالالت داشتن افراد غیر سیگاری از از بیشتر برابر 10249 میزان

هستند و به خودی خود مشکالت اجتماعی و  نیتر عیشا (LBDs) 1در میان انواع اختالالت، اختالالت کمر

یک روش جهت جلوگیری و یا کاهش خطر ابتال به این معضل در میان کارگران، . بردارندرا در  یا عمدهاقتصادی 

بی خطر کار مربوط به عضالت و یا روشی جهت ارزیا QEC. باشد یم   (QEC) 2استفاده از روش ارزیابی سریع

 آمریکا، متحده در ایاالت .(Bidiawati & Suryani, 2015)اختالالت اسکلتی عضالنی مرتبط با کار است

این در حالی است که در بسیاری از موارد علت  .است دالر میلیارد 111 از بیش برای کمردرد ساالنه هزینه مجموع

 به تواند یم دافرا روانی و فیزیکی عواملکه  دهند یمنشان  ها پژوهش اما ؛نیست مشخص کامل طور بهکمردرد 

 کشیدن ،تحصیالتسطح  جنسیت، فردی مانندعوامل  حاکی از آن است کهمطالعات  .کند کمک کمردردپیشرفت 

 در یکار روز نیم از بیش در مدت نشستن ،کامپیوتر از استفاده ،مدت یطوالن رانندگیو  خواب کمبودسیگار، 

کم و عدم توازن  اجتماعی پایین، حمایت شغلی باال، رضایت استرس ازجمله روانی، مشکالتو  نامطلوب وضعیت

 به بدن یعیرطبیغ و تحرک ضعیف کمری ثبات سی،تما عضالت کم مانند استقامت بالینی، عوامل  ،پاداش -تالش

که  دهند یممطالعات نشان  . (Janwantanakul et al., 2011)کنند یمکمک  کمردرد به ءابتال خطر افزایش

 مطالعات با ها افتهی این. است سیگاری غیر افراد بیشتر از در افراد سیگاری �41حدود  کمردرد خطر ابتالء به

 دهد توضیح تواند یمموجود است که  نظریه 9در این رابطه . ده است مطابقت داردانجام شامریکا  در که یمشابه

 کند یمبیان  نظریه اول( 1 :شوند یمسیگاری بیشتر به کمردرد مبتال غیردر مقایسه با افراد  سیگاری افراد چرا که

 را به دیسک بیماران است ممکن ،جهیدرنت و شود یمشدید  یها سرفه منجر به ایجاد ،سیگار مصرف افزایش که

دارد؛  ریتأث ها مهره و دیسک به خون جریان کاهشکه مصرف سیگار بر  کند یمبیان  نظریه دوم( 2 ؛دچار کند کمر

 Alkherayf)دهد یمقرار  مدنظررا  در اثر کشیدن سیگار استخوان معدنی مواد تراکم کاهشنظریه سوم رابطه ( 9

et al., 2010) . در  مردان .بوده است بیشتر زنان به نسبت انمرد در کمردرد و سیگارکشیدن  ارتباط بین

 بر چاقیکه  دهد یماز طرفی این مطالعه نشان  .شوند یمدچار کمردرد  یشتریب احتمال با مختلف سنی یها گروه

ابتالء به کمردرد  کاهش باعث منظم ورزش همچنین،. دارد ریتأثو افزایش کمردرد  فقرات ستون

درد را تحریک کرده و با  مهارکنندهطبیعی  یها هورمونورزش تولید . (Alkherayf et al., 2010)شود یم

(. 1914و همکاران،  یبندپمحسنی ) کند یمایفا  کمردردافزایش آستانه درد نقش پیشگیری یا کاهنده در بروز 

تجربه  وارد تازه های فوتبالیستکه  دهد میانجام شده است نشان  بازیکنان فوتبال که میان ای مطالعههمچنین، 

 .(Hoskins et al., 2010) اند داشتهدرد پشت شدیدتری 

 در رابطه با ابتالء به( در پژوهش حاضر یموردبررسجامعه ) در کارخانه قاره سبز 1939طبق پژوهشی که در سال 

از % 61 یباًتقر نشان داده شد که اختالالت اسکلتی عضالنی اندام فوقانی در کاربران کامپیوتر صورت گرفته بود

 (.1939رضایی محمدی، دولتی راد، ) النی شکایت دارنداسکلتی عض های یناراحتافراد از 

                                                             
1
 low back disorders 

2 Quick Exposure Check 
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 فرضیات پژوهش  

 .بین کشیدن سیگار و کمردرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(1

 .بین ورزش و کمردرد رابطه منفی معناداری وجود دارد(2

 .بین سابقه کاری و کمردرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(9

 :زیر وجود دارد صورت بهبین عوامل فیزیکی و کمردرد رابطه معناداری (4

 .بین سن و کمردرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(4

 .بین قد و کمردرد رابطه منفی و معناداری وجود دارد(6

 .بین وزن و کمردرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(6

 پژوهش یشناس روش

. ها پیمایشی و از شاخه همبستگی است داده یآور نظر روش جمع کاربردی است و از نظر هدف، پژوهش حاضر از

به روش سرشماری در میان این پرسشنامه . شده است  ها از پرسشنامه نوردیک استفاده آوری داده منظور جمع به

 141از این میان . باشد یم عدد 161توزیعی  یها پرسشنامهتعداد کل . کارکنان کارخانه قاره سبز توزیع گردید

 یها آزمونجهت بررسی فرضیات پژوهش از . پرسشنامه ناقص و مردود بود 12. پرسشنامه کامل دریافت گردید

 .بهره گرفته شد SPSS افزار نرمآماری به کمک 

 سؤاالتآلفا برای مجموع  یبضر .پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد سؤاالتجهت بررسی پایایی . پایایی 

  .نمود ییدتأرا  سؤاالتپایایی  توان یماست  106است و به دلیل آنکه این مقدار بیشتر از  1016پرسشنامه 

از نظر استاد راهنما، مدیران و خبرگان کارخانه قاره سبز بهره گرفته  سؤاالتجهت بررسی روایی محتوایی . روایی

 .در اختیار کارکنان قرار گرفت، پرسشنامه سؤاالتویرایش  پس از خبره سنجی و یتدرنهاشد و 

 پژوهش های یافته

 ها دادهجمعیت شناختی اطالعات 

اطالعات جمعیت شناختی . شود یمجمعیت شناختی پرسشنامه پرداخته  سؤاالتدر این پژوهش، ابتدا به بررسی 

 :ذیل آمده است نمودارهایدر  یموردبررسنمونه 

 

۶۴% 

٨% 

٧% 

٢١% 

 اداری انباردار خدمات توليد
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 شغلتفکیک اعضای نمونه برحسب نوع . 5نمودار 

 

 تفکیک اعضای نمونه برحسب سابقه شغلی. 2نمودار 

 

 

 

 تفکیک اعضای نمونه برحسب سن. 9نمودار 
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 تفکیک اعضای نمونه برحسب وزن. 4نمودار 

 

 

 

 تفکیک اعضای نمونه برحسب قد. 1نمودار 

 پژوهش های دادهتحلیل استنباطی  .9.2

ابتدا هر یک از فرضیات پژوهش . شود یمپژوهش و آزمون فرضیات پرداخته  یها دادهدر این بخش به تحلیل استنباطی 

ذکر این نکته ضروری است که پژوهشگر در این پژوهش جهت  .گردد یممطرح و آزمون آماری مرتبط با آن اجرا 

غیرها استفاده کرده است و بهترین آزمون جهت بررسی همبستگی میان متشدت و تعداد  مؤلفهبررسی کمردرد از دو 

 34درصد باشد در سطح اطمینان  4کمتر از (  sig) در صورتی که مقدار معناداری. شناسایی شده است آزمون کای دو

 .نمود ییدتأمعنادار بودن رابطه میان متغیرها را  توان یمدرصد 

 :آزمون فرضیات پژوهش

 .بین کشیدن سیگار و کمردرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (5

 رابطه کشیدن سیگار و کمردرد. 5جدول 

 آماره کای دو فرضیه
درجه 

 آزادی
sig 

 10114 11 140134 بین کشیدن سیگار و تعداد دفعات کمردرد

 10114 11 110211 بین کشیدن سیگار و شدت کمردرد

 10114 16 210164 بین کشیدن سیگار و کمردرد

 

است رابطه معنادار و مثبت  1014در هر سه فرضیه کمتر از  sigمیزان  که ییآنجا ازگفت  توان یم 1مطابق جدول 

با  یطورکل  به، کشیدن سیگار با تعداد دفعات کمردرد، شدت کمردرد و رو ینازا. گردد یم ییدتأمیان متغیرها 

 .کمردرد رابطه مثبت و معناداری دارد
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 .بین ورزش و کمردرد رابطه منفی معناداری وجود دارد(2

 ورزش و کمردردرابطه . 2جدول 

 آماره کای دو فرضیه
درجه 

 آزادی
Sig 

 10149 11 -60111 بین ورزش و تعداد دفعات کمردرد

 10144 11 -110144 بین ورزش و شدت کمردرد

 10149 16 -160913 بین ورزش و کمردرد

 

 توان یماست  1014در آزمون کای دو در هر سه فرضیه کمتر از  sigمیزان  که ییازآنجا، 2طبق جدول 

کمردرد معنادار و از نوع  یطورکل بهرابطه میان ورزش و تعداد دفعات کمردرد، شدت کمردرد و نتیجه گرفت که 

 .منفی است

 .بین سابقه کاری و کمردرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(9

 رابطه سابقه کاری و کمردرد. 9جدول 

 فرضیه
آماره کای 

 دو
 Sig درجه آزادی

 10191 99 260112 کاری و تعداد دفعات کمردردبین سابقه 

 10142 22 220614 بین سابقه کاری و شدت کمردرد

 10114 91 210114 بین سابقه کاری و کمردرد

 

است میان سابقه  1014در هر سه فرضیه کمتر از  sigمیزان  که ییازآنجانتیجه گرفت که  توان یم، 9طبق جدول 

 .کمردرد رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد یطورکل بهکاری و تعداد دفعات کمردرد، شدت کمردرد و 

 :زیر وجود دارد صورت بهبین عوامل فیزیکی و کمردرد رابطه معناداری  (2

 .بین سن و کمردرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد -

 رابطه سن و کمردرد .4جدول 

 Sig درجه آزادی آماره کای دو فرضیه

 10191 99 940646 بین سن و تعداد دفعات کمردرد

 10142 99 990611 بین سن و شدت کمردرد

 10143 41 420446 بین سن و کمردرد

 

نتیجه گرفت که بین  توان یماست  1014در هر سه فرضیه فوق کمتر از  sig که ییازآنجا، 4طبق جدول 

 .کمردرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد یطورکل بهسن و تعداد دفعات کمردرد، شدت کمردرد و 
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 .بین قد و کمردرد رابطه منفی و معناداری وجود دارد -

 رابطه قد و کمردرد. 1جدول 

 sig درجه آزادی آماره کای دو فرضیه

 10961 22 290491 بین قد و تعداد دفعات کمردرد

 10149 22 140216 بین قد و شدت کمردرد

 10141 92 290319 بین قد و کمردرد

 

است رابطه معناداری میان قد افراد نمونه و تعداد  1014از  بیشتردر هر سه فرضیه  sig که ییازآنجا، 4طبق جدول 

 .شود ینمکمردرد یافت  یطورکل بهدفعات کمردرد، شدت و 

 .رابطه مثبت و معناداری وجود داردبین وزن و کمردرد  -

 رابطه وزن و کمردرد. 6جدول 

 sig درجه آزادی آماره کای دو فرضیه

 10361 22 110141 بین وزن و تعداد دفعات کمردرد

 10111 11 140149 بین وزن و شدت کمردرد

 10122 16 220612 بین وزن و کمردرد

 

است رابطه معناداری میان وزن افراد نمونه و  1014از  بیشتردر هر سه فرضیه  sig که ییازآنجا ،6طبق جدول 

 .شود ینمکمردرد یافت  یطورکل بهتعداد دفعات کمردرد، شدت و 

 

 گیری یجهنتبحث و 

در یک کارخانه تولید و مونتاژ قطعات خودرو  ،بر اختالالت ناحیه کمر مؤثرپژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل 

ها پیمایشی و از  داده یآور نظر روش جمع نظر هدف، کاربردی است و از پژوهش از، این رو ینازا .انجام گرفت

جهت بررسی فرضیات . شده است ها از پرسشنامه نوردیک استفاده  آوری داده منظور جمع به. شاخه همبستگی است

جمعیت  های یلتحلاز  آمده دست بهنتایج  .بهره گرفته شد SPSS افزار نرمآماری به کمک  یها آزمونپژوهش از 

بین  .اند بودهدر واحد تولیدی کارخانه ( درصد 64)در پژوهش کنندگان مشارکتنشان داد که اکثر  ها دادهشناختی 

تا  61بین  آناننفر  61حدود  .اند بودهسال  94تا  24در گروه سنی  آنانو اکثر  اند داشتهسال سابقه کاری  14تا  4

 فرضیاتاز بررسی  آمده دست بهنتایج  .اند داشته متر یسانت 111تا  161بین قدی و اکثر آنان  اند بودهکیلوگرم  64

. پژوهش و انجام آزمون کای دو نشان داد که میان کشیدن سیگار و کمردرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

از نظر . مطابقت دارد ،(2114)همکاران پارک و  و( 2111)جانوانتاناکول یها پژوهشبا نتایج  آمده دست بهنتیجه 

رنج  مشکالت کمردرد افراد غیر سیگاری از از بیشتر برابر 10249 به میزان سیگاری افراد، (2114)پارک و همکاران

 افراد بیشتر از در افراد سیگاری �41حدود  کمردرد که خطر ابتالء به دهند یممطالعات نشان  از طرفی. برند یم

 توان یم، یطورکل به ،ده است مطابقت داردانجام شامریکا  در که یمشابه مطالعات با ها افتهی این. است سیگاری غیر

 .در میان افراد سیگاری، بیماری کمردرد شایع است یموردبررسدر نمونه  گفت که

این نتیجه با . معناداری وجود داردخروجی دیگر این پژوهش نشان داد که میان ورزش و کمردرد رابطه منفی و 

 ورزش مداوم طور به کهافرادی از نظر آنان . مطابقت دارد( 2114)پارک و همکاران  نتایج به دست آمده از پژوهش
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 ها پژوهشاز طرفی در . اند شدهکمتر دچار این نوع اختالل  ،اند کرده ینم ورزش که کسانی با در مقایسه اند کرده یم

درد را تحریک کرده و با افزایش آستانه درد  مهارکنندهطبیعی  یها هورموننشان داده شده است که ورزش تولید 

ابتالء به کمردرد  کاهش باعث منظم ورزش همچنین، ،کند یمایفا  کمردردنقش پیشگیری یا کاهنده در بروز 

 طور بهافرادی که  یموردبررسدر نمونه که  دهد یماز پژوهش نشان  آمده دست به، این نتیجه یطورکل  هب.شود یم

پارک و  یها پژوهشاز طرفی مشخص گردید که طبق  .اند شدهکمتر دچار کمردرد  اند کرده یممنظم ورزش 

 ای سابقهکه  کسانیاز نظر آنان، . میان سابقه کاری و کمردرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ،(2114)همکاران

سال سابقه کاری دارند دچار این نوع اختالالت  4ر از افرادی که زیر بیشت برابر 10614 دارندسال  11بیشتر از 

قه کاری بیشتری دارند کمردرد بیشتر در افرادی که ساب در نمونه مورد بررسی این بدان معناست که. شوند می

رابطه مثبت و معناداری ( 1932)ضیائی و همکاران یها پژوهشمیان سن و کمردرد نیز طبق  ،همچنین .است

در پژوهش حاضر رابطه . عارضه کمردرد بیشتر شایع است تر مسناین بدان معناست که در میان افراد  .وجود دارد

، (2111)طبق گزارش الخرایف و همکاران  که یدرصورت .معناداری میان قد با کمردرد و وزن با کمردرد یافت نشد

بین ، (1932)طبق پژوهش ضیائی و همکاران ، یطورکل بهو  دارد ریتأثو افزایش کمردرد  فقرات ستون بر چاقی

 عضالنی ارتباط-اسکلتی های ناراحتیبا ایجاد  فیزیکی فردی از قبیل سن، وزن و ابعاد بدن فرد پارامترهایبرخی از 

 .یابد میمعناداری با افزایش سن افزایش  طور بهدارد و همچنین شیوع درد پشت  وجودمعناداری 
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