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Abstract
Background and purpose: Low Back Pain (LBP) is one the major public health problems in
the world. Lifestyle is one of the most important factors affecting the health of employees. The aim of this
study was to determine the association between LBP and lifestyle among employees in Mazandaran
University of Medical Sciences.
Materials and methods: In a cross-sectional descriptive analysis, 186 people working in
Mazandaran University of Medical Sciences, 2017, were recruited. Nordic Musculoskeletal Disorders
Questionnaire (NMQ) and Lifestyle Questionnaire (LSQ) were administered. Data were analyzed
applying Chi square and logistic regression tests.
Results: The average age of the staff was 40±9.002. Among the participants 54.7% were males,
47.8% hold master’s degree and 45.9% had LBP. The prevalence of LBP was 54.5% in females and
37.8% in males. The results showed that physical health, exercise and health, mental health, social health,
and gender were associated with incidence of LBP in population studied.
Conclusion: In this study, LBP in staff was associated with their gender and lifestyle. So,
lifestyle modification could be effective in remission of low back pain.
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چکیده
سابقه و هدف :کمردرد یکی از عمدهترین مشکالت سالمت عمومی در دنیا میباشد .سبک زندگی از عوامل ملو ر در
سالمت کارکنان است .این مطالعه با هدف تعیین ارتباط کمردرد با سبک زندگی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازنلدران
انجام گردید.
مواد و روشها :مطالعه حاضر مقطعی با رویکرد توصیفی تحلیلی میباشد 681 .نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشلکی
مازندران در سال  6931وارد مطالعه شدند .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای اختالالت اسکلتی عضالنی نوردیک
و  LSQاستفاده شد .تجزیه و تحلی دادهها با استفاده از و آزمونهای کایاسکوئر و رگرسیون لجستیک انجام شد.
یافتهها :در مطالعه حاضر میانگین و انحراف معیار سنی کارمندان  04±3سال بود 40/7 .درصد از کارکنان ملرد07/8 ،
درصد دارای تحصیالت مقطع کارشناسی ارشد و  04/3درصدکمردرد داشتند .شیوع کملردرد در زنلان  40/4درصلد و در
مردان  98/7درصد بود .نتایج نشان داد حیطههای سالمت جسلمانی  ،ورز

و تندرسلتی  ،سلالمت روانشلناختی  ،سلالمت

اجتماعی و همچنین جنسیت در وقوع کمردرد کارکنان نقش داشته است.
استنتاج :کمردرد کارکنان با جنسیت و سبک زندگی آنها در ارتباط است .اصالح الگوی سبک زندگی میتواند در
بهبود وضعیت کمردرد کارکنان مو ر باشد.
واژه های کلیدی :سبک زندگی ،کمردرد ،کارکنان ،مازندران

مقدمه
تا یر عواملی مث سن ،جنس ،نوع فعالیت شلغلی ،سلط

کمللردرد یکللی از شللایعترین اخللتالالت اسللکلتی
عضللالنی و معضللالت تهدیدکننللده سللالمتی در جهللان

اسللتر هللای روانللی و میللزان تحللر

است( )2،6و در افراد میان سال خصوصا زنان بعد از سلن

دارند( .)0-1در مطالعات به ارتباط بین کمردرد با انواعی

یائسگی بهطور خاص شیوع بلیشتلری دارد( .)9ریسلک

از فاکتورهای دخیل در سبک زنلدگی از جمله سیگلار

فاکتورهای ایجادکننده کمردرد متغیر میباشلد و تحلت

کشیدن ،مصرف الک و اضلافه وزن( )7فعالیت فیزیکی،

مولف مسئول :فرشته طالب پور امیري -ساری ،کیلومتر  68جاده خزرآباد ،دانشکده پزشکی
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ارتباط کمردرد با سبک زندگی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
مازندران در سال 6931

گزارش کوتاه

شکوه کریمی و همکاران

علادات تغییلهای ،خللواو و اسلتر ( )3،8و سلبکهللای
زندگی کمتحر

(کمر) به رو

خلود اههلاری ملورد ارزیلابی قلرار ملی

اینکه کارکنان ادارات ،دچار کم تحرکی هستند و زملان

سواالت پاسخ دهنده باید مشخص کند کله آیلا طلی 62

زیادی را در وضعیت نشسته یا ایستاده و انجلام حرکلات

ماه گیشته ،ناراحتی در قسمت تحتانی پشت خلود احسلا

تکراری سپری میکنند ،از جمله اقشلاری هسلتند کله بلا

کرده است و این ناراحتی باعث اخلتالل در انجلام املور

توجه مطالعات( )69 ،62دارای ریسک فاکتور شغلی قابل

روزانه ،کاهش فعالیت و غیبت او از محیط کار شلده اسلت

مالحظهای برای ابتالء به کمردرد میباشلند .همچنلین از

یا خیر .پرسشنامه  LSQدارای  18سوال بود که سلواالت

آنجاییکه اصالح الگوی سلبک زنلدگی ملیتوانلد در

در مقیا

لیکرت و به صلورت همیشله( ،)0معملوالً (،)9

کاهش ریسک ابتالء به کمردرد مو ر باشد ،این مطالعه،

گللاهی اوقللات( )2و هرگللز ( )6نمللرهدهللی شللدند .بللازه

بلا هلدف تعیللین ارتبلاط کملردرد بللا سلبک زنللدگی در

نمرهدهی به سواالت در مورد هر فرد بین  18تا  272بود.

کارکنللان دانشللگاه علللوم پزشللکی مازنللدران در سللال

ایللن پرسشللنامه از ده مولفلله شللام  -6 :سللالمت جسللمی
( 8سوال) -2 ،ورز

6931انجام گرفت.

و تندرستی ( 7سلوال) -9 ،کنتلرل

وزن و تغییه ( 7سلوال) -0 ،پلیش گیلری از بیملاریهلا

مواد و روش ها

( 7سللللوال) -4 ،سللللالمت روانشللللناختی ( 7سللللوال)،

مطالعه مقطعی با رویکرد توصیفی تحلیللی بلر روی

 -1سللالمت معنللوی ( 1سللوال) -7 ،سللالمت اجتمللاعی

 681نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشلکی مازنلدران در

( 7سوال) -8 ،اجتناو از مصرف خودسلرانه دارو ،ملواد

سال  6931صورت پییرفت .ابزار گلردآوری اطالعلات،

مخللدر و غیللره ( 1سللوال) -3 ،پللیش گیللری از حللواد

پرسشنامههای اخلتالالت اسلکلتی عضلالنی نوردیلک(،)60

( 7سوال) و  -64سالمت محیطلی ( 1سلوال) تشلکی شلده

 )64( LSQ6و سواالت مربوط به مشخصلات دموگرافیلک

بللود کلله نمللره بللاالتر در هللر کللدام از آنهللا و در کل ،

بود .معیار ورود به مطالعله ،حضلور کارکنلان بخلشهلای

نشاندهنده سبک زندگی مناسب بود .روایی پرسشنامه به

مختلف اداری حداق به مدت یلک سلال بلود .معیارهلای

تایید متخصصان رسید و در تایید پایایی پرسشلنامه از نتیجله

خروج از مطالعه عبارت بود از )6 :ضربه به ناحیه کمر یا

پللهوهش لعلللی و همکللاران اسللتفاده شللد( .)64دادههللای

پشت )2 ،سابقه شکسلتگی پاتولوژیلک حلاد )9 ،انتشلار

جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  68و

درد به اندام تحتانی با شدت بیشتر یا برابر با ناحیه کمر،

بللا ارائلله شللاخصهای مرکللزی و پراکنللدگی و کللاربرد

 )0نقایص عصبشناسی در انلدام تحتلانی )4 ،نئوپالسلم

آزمونهای کایاسکوئر و رگرسیون لجستیک تجزیله و

فعال سیستماتیک )1 ،بیماریهای عفونی و خود ایمنلی،

تحلی شد.

 )7جراحیهای قبلی در سلتون مهرههلا و )8بیماریهلای
مادرزادی ناحیه کمر.

یافته ها و بحث

کلیه شرکتکننلدگان پلس از دریافلت پرسشلنامه،

با توجه به این کله  61نفلر از کارکنلان ،بسلیاری از

رضللایت خللود را بللرای ورود بلله مطالعلله اعللالم کردنللد.

سواالت سبک زندگی و تمام سواالت نوردیک را پاسلخ

تمامی اطالعات درج شده در پرسشلنامه محرمانله تلقلی

ندادند ،بنابراین تعدادی از نمونهها حیف شدند .تفلاوت

گردید .بخشی از نسخه فارسی پرسشلنامه نوردیلک کله

در حجللم نمونلله اطالعللات دموگرافیللک بلله دلیل عللدم

اخللتالالت اسکلتیعضللالنی را در ناحیلله تحتللانی پشللت

تکمی اطالعات ملیباشلد .نسلبت ابلتال و علدم ابلتال بله

1. Life Style Questionnaire

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

کملردرد در دو گللروه افللراد حلیف شللده (عللدم پاسللخ بلله
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( )66،64اشاره شده است .با توجله بله

دهد ،در مطالعه حاضر مورد استفاده قرارگرفت .در ایلن

ارتباط کمردرد با سبک زندگي در کارکنان

استفاده از آزمون های کایدو و دقیق فیشر بررسی شلد،

شغلی ،عدم استراحت کافی( )24حرکات تکراری و حم

دو گروه از نظلر متغیرهلای رکلر شلده تفلاوتی نداشلتند

اجسام سنگین ،طراحلی نامناسلب محلیط کلار و کمبلود

( .)p>4/24ارتباط خصوصیات دموگرافیک و کملردرد

تجهیزات و امکانات( )62میتوانند در کمردرد کارکنلان

کارکنان در جدول شماره  6نشان داده شده است.

تا یرگیار باشند .شیوع کمردرد در زنان  40/4درصلد و

نتایج سایر مطالعات نشان دادند کله ارتبلاط آملاری

در مردان  98/7درصلد بلود .مطالعلات دیگلر نیلز شلیوع

چشمگیری بین کمردرد با سلن( ،)67،61،8شلاخص تلوده

باالی کمردرد در میان زنان را تائید میکننلد(.)21،20،63

بدنی( )63،68،66و سابقه کاری( )63وجود دارد .اما نتلایج

آستانه تحم درد پلایینتر ،تغییلرات هورملونی مختللف

مطالعه حاضر با این مطالعات همسو نبود و ارتباط آماری

پس از بلوغ ،سط پایینتر فعالیت فیزیکلی در زنلان نسلبت

معنیداری بین سن ،شاخص توده بلدنی و سلابقه کلاری

به مردان و گرایش بیشتر آنان به ا ر پلییری نسلبت بله

کارکنان با کمردرد در میان آنها مشلاهده نگردیلد کله

پدیدههای استر زا نسبت داد( .)26،24نتایج مدل رگرسیون

این تفاوت میتواند به دلی حجم کم نمونه ،عدم وجود

لجستیک تکمتغیره نشان داد در مردان شلانس ابلتال بله

ریسک فاکتور قاب مالحظه شغلی در مقایسه با کارکنان

کمردرد کمتر از زنان است افزایش حیطههلای سلالمت

سایر مشاغلی باشد که در مطالعات مشلابه ملورد بررسلی

جسللمانی ورز

و تندرسللتی سللالمت روانشللناختی و

قرار گرفتند( 04/3 .)26-29درصلد از کارکنلان کملردرد

سالمت اجتملاعی میتوانلد وقلوع کملردرد را کلاهش

داشللتند .ش لیوع بللاالی کمللردرد مشللابه سللایر مطالعللات

دهد .در مدل رگرسیون لجستیک چندگانه ،تنهلا حیطله

م لیباشللد( .)29،20ب لیتللوجهیبیتللوجهی بلله فاکتورهللای

و تنلدرستلی معنیدار بلود ،یعنی در حضور تملام

ورز

جدول شماره  :1توزیع فراوانی خصوصیات دموگرافیک نمونه های پهوهش و ارتباط آن ها با کمردرد
متغیر مورد بررسی
سن

جنسیت

وضعیت تاه

سط تحصیالت

تعداد

بله

>94

23

67/0

66

68

44-94

669

17/1

41

47

>44

24

64

66

60

مرد

39

40/7

91

47

زن

77

04/9

02

94

مجرد

28

67/2

3

63

متاه

694

82/8

11

13

کاردانی

24

64/7

62

69

کارشناسی

46

92/6

24

96

ارشد

71

07/8

93

97

دکتری و باالتر

7

0/6

9

0

پیراپزشکی

96

26/6

62

63

پزشکی

03

99/9

27

22

حوزه ستادی

24

69/1

3

66

داروسازی

24

67

61

3

بهداشت و پرستاری

26

64

3

69

کم تر مساوی  64سال

18

09/9

92

91

بیش تر از  64سال

83

41/7

04

00

کارشنا

دانشکده مح خدمت

سابقه کار

شاخص توده بدنی ()Kg/m2

244

درصد

تجربه کمردرد
خیر

الغر ()<63

9

6/3

6

2

نرمال ()63-24

70

04/7

94

93

اضافه وزن ()24-94

14

04/6

96

90

چاق (>)94

24

62/9

3

66

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

آماره آزمون کایاسکوئر

سط معنیداری

6/90

4/46

0/24

4/40

2/16

6/36

4/17

4/68

4/27
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بعضی پرسشها) و حیف نشده (پاسخ به تمام پرسشها) بلا

ارگونومیک( ،)69افزایش سلاعات کاری ،مسئلولیتهای

گزارش کوتاه

شکوه کریمی و همکاران

و

متغیرهای مورد بررسی ،تنها افزایش در حیطله ورز

تندرستی است که ملیتوانلد وقلوع کملردرد را کلاهش

و تللا یر آن بللر اخللتالل فعالیتهللای روزانلله طللی  62مللاه
گیشته در جدول شماره  9نشان داده شده است.

دهد(جدول شماره .)9این یافته بلا نتلایج سلایر مطالعلات
دادند ممکن است به دلی آسیبهای پزشلکی بله دنبلال

فعالیت های روزانه طی  62ماه گیشته در نمونه های پهوهش
کمردرد

اختالل فعالیت های روزانه

طی  62ماه گیشته

طی  62ماه گیشته

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

صفر روز

)61/3( 62

)04/2( 99

 7-6روز

)98( 27

)94/1( 21

ورز هللای غیراصللولی ،سللنگین و یللا طللوالنی مللدت،
کمردرد افزایش یابد( .)26کمردرد در بلالغین بلا ابلتال بله
بیماریهللای مللزمن در ارتبللاط اسللت .آگللاهی افللراد از
وضعیت سالمتشان ،نقلش مهملی در ملدیریت دردهلای
مزمن از جمله کمردرد دارد(.)27

مدت زمان ابتال
سطوح

 94-8روز

)62/7( 3

)62/9( 3

بیش تر از  94روز اما نه هر روز

)64/4( 66

)0/6( 9

هر روز

)61/3( 62

)2/7( 2

فاکتورهای اجتماعی محلیط کلار نیلز ،بلر کملردرد
ا رگیارند( .)62روابط اجتملاعی ناسلالم در محلیط کلار،

اخلللتالل خلللواو ،اخلللتالل در روابلللط اجتملللاعی،

شلغلی ،کلاهش

افزایش بروز تصادفات و حواد  ،اسلتفاده از داروهلای

رضللایت شللغلی از جمللله عللواملی هسللتند کلله

مسللکن( ،)96کللاهش تحللر  ،افسللردگی ،محللدودیت

میتوانند بر بروز کمردرد کارکنان تا یرگیار باشند(.)28

فعالیت روزانه و در نهایت کاهش کیفیت زندگی خصوصلا

مطالعات متعلددی ارتبلاط سلالمت روان را بلا کملردرد

در افللراد میللان سللال و پیللر ،از جمللله عللوارت ابللتال بلله

تصدیق مینمایند( .)94،23اختالالت رفتاری ،خلق و خلو

کمردرد می باشلد( .)92هلم چنلین کملردرد بلر کلاهش

و افسردگی از جملله متغیرهلای روانشلناختی ملرتبط بلا

بازدهی کارکنان تا یر گیار بوده و عمده تلرین ریسلک

کمردرد میباشند(.)62

فاکتور غیبت از محل کلار بله عللت بیملاری و نلاتوانی

افزایش تقاضا ،کاهش نظارت ،اسلتر
احسللا

ناشی از کار به شمار میرسد( .)99کملردرد در کارکنلان
جدول شماره  :2نسبت شانس تعدی شلده و تعلدی نشلده کملردرد
فعلی در مدل رگرسیون لجستیک تک متغیره و چندگانه
*  Unadjusted ORسط
** Adjusted OR
)(95% CI
)(95% CI
معنی داری
مرد

جنسیت

(4/42)4/28-4/37

4/40

زن

(4/16)4/96-6/67

سط
معنی داری
4/60

6/444

سبک زندگی

(4/38)4/37-6

4/44

(6/49)4/33-6/48

4/47

حیطه سالمت جسمانی

(4/342)4/82-4/33

4/49

(4/36)4/77-6/47

4/28
4/444

حیطه ورز و تندرستی

(4/87)4/84-4/30

4/446

(4/30)4/74-4/34

حیطه کنترل وزن و تغییه

(4/32)4/87-4/46

4/66

در مدل نهایی تعدی شده وارد نشد.
در مدل نهایی تعدی شده وارد نشد.

حیطه پیشگیری از بیماری

(4/36 )4/80-6/44

4/96

حیطه سالمت روانشناختی

(4/347 )4/82-4/33

4/40

(4/36)4/77-6/48

در مدل نهایی تعدی شده وارد نشد.

4/948

دانشگاه علوم پزشکی مازندران با سبک زندگی آنان در
ارتباط است .فعالیت فیزیکی ،پیشگیری از بیماریهلا و
حواد  ،کنترل استر ها و تنشهای روزانله ملیتواننلد
در کاهش ریسک ابتال و مدیریت کمردرد کارکنلان بله
خصوص زنان مو ر باشند.

سپاسگزاری

حیطه سالمت معنوی

(4/30 )4/84-6/44

4/96

حیطه سالمت اجتماعی

(4/347 )4/82-4/33

4/40

(4/32)4/78-6/48

حیطه اجتناو از داروها و مواد مخدر

(6)4/36-4/66

4/83

در مدل نهایی تعدی شده وارد نشد.

حیطه پیشگیری از حواد

(6/46)4/39-6/64

4/76

در مدل نهایی تعدی شده وارد نشد.

حیطه سالمت محیطی

(4/37 )4/87-6/48

4/19

در مدل نهایی تعدی شده وارد نشد.

 IR.MAZUMS.REC.1395.S192میباشلللللللللللللللد.

**  :Adjusted ORsتحلی رگرسیون لجستیک چندگانه تعدی شده برای تمام متغیرهای میکور

بدینوسیله از کمیته تحقیقات و فناوری دانشگاه و کمیته

4/92

*  :Unadjusted ORsتحلی رگرسیون لجستیک

ایلللن مقالللله حاصللل طلللرح تحقیقلللاتی مصلللوو
دانشللللگاه علللللوم پزشللللکی مازنللللدران بلللله شللللماره

در  91/8درصد از موارد ،کارکنان بله عللت کملردرد

تحقیقات دانشلجویی و تملامی کارکنلان دانشلگاه عللوم

از محیط کاری خود غیبت داشتند 63/0 .درصد به عللت

پزشکی و خدمات بهداشتی درملانی مازنلدران تشلکر و

عارضه ،شغ خود را تغییر دادند .توزیع فراوانی کملردرد

قدردانی میگردد.
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همخوانی دارد( .)68 ،66با این حال برخی مطالعات نشلان

جدددول شددماره  :3توزیللع فراوانللی کمللردرد و تللا یر آن بللر اخللتالل

ارتباط کمردرد با سبک زندگي در کارکنان

References
1. Shayesteh Azar M, Talebpour F, Alaee

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 0:55 +0330 on Saturday October 20th 2018

A, Hadinejad A, Sajadi M, Nozari A.

general population? A population-based cohort
study. BMJ Open 2014; 4(12): e005713.

Association of low back pain with lumbar

8. O'sullivan P, Smith A, Beales D, Straker L.

lordosis and lumbosacral angle. J Mazand

Understanding adolescent low back pain from a

Med Sci 2010; 20(75): 9-15 (Persian).

multidimensional perspective: implications

2. Briggs AM, Cross MJ, Hoy DG, SànchezRiera L, Blyth FM, Woolf AD, et al.
Musculoskeletal health conditions represent a

for management. J Orthop Sports Phys Ther
2017; 47(10): 741-751.
9. Emadyan

O,

Esmaelzadeh

Toloee

M,

global threat to healthy aging: a report for the

Farhadpour S. Effect of Aerobic Training in

2015 World Health Organization World

the Morning and Evening on Lipid Profile,

Report on Ageing and Health. Gerontologist

Body Mass Index, Body Fat Percentage, and

2016; 56 Suppl 2: S243-255.

Maximum Oxygen Uptake in Overweight

3. Marini M, Bendinelli B, Assedi M, Occhini
D, Castaldo M, Fabiano J, et al. Low back
pain in healthy postmenopausal women and

Females. J Mazandaran Med Sci 2017;
26(145): 211-221 (Persian).
10. Ehsani

F,

Hajihasani

A,

Hedayati

the effect of physical activity: A secondary

Relationship

analysis in a randomized trial. PloS One

activity and postural control during standing

2017; 12(5): e0177370.

tasks in females with chronic nonspecific low

4. Yang H, Haldeman S. Behavior-related factors
associated with low back pain in the US adult
population. Spine 2018; 43(1): 28-34.

between abdominal

R.

muscle

back pain. J Mazandaran Med Sci 2017;
27(148): 68-78 (Persian).
11. Wasser JG, Vasilopoulos T, Zdziarski LA,

5. Billis E, Koutsojannis C, Matzaroglou C,

Vincent HK. Exercise Benefits for Chronic

Gliatis J, Fousekis K, Gioftsos G, et al.

Low Back Pain in Overweight and Obese

Association of low back pain on physical,

Individuals. PM R 2017; 9(2): 181-192.

sociodemographic and lifestyle factors across

12. Yilmaz E, Dedeli O. Effect of physical and

a general population sample within Greece. J

psychosocial factors on occupational low

Back Musculoskelet Rehabil 2017; 30(2):

back pain. Health Science Journal 2012; 6(4):

279-290.

598-609.

6. Karimian A, Rahmani N, Mohseni-Bandpei

13. Setiawan MR, Anggraini MT, Rahmatika M,

MA, Bassampour SA, Kiani A. Prevalence of

editors. The influence of working Positione ,

Scoliosis and Associated Risk Factors in

working Period, and Duration of work in low

Children and Adolescents: A Systematic

back pain Insidence among packing Worker

Review. J Mazand Med Sci. 2015; 25(130):

pt Phapros Tbk. Prosiding 19th International

191-199 (Persian).

Seminar of Occupational Health and Medical

7. Bohman T, Alfredsson L, Jensen I, Hallqvist
J, Vingård E, Skillgate E. Does a healthy

Sciences (I-SOCMED); 2017 Aug; Semarang.
2017.

lifestyle behaviour influence the prognosis of

14. Palmer K, Smith G, Kellingray S, Cooper C.

low back pain among men and women in a

Repeatability and validity of an upper limb

2931  تير، 261  شماره،دوره بيست و هشتم

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

246

گزارش کوتاه

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 0:55 +0330 on Saturday October 20th 2018

شکوه کریمی و همکاران

and neck discomfort questionnaire: the utility

AR, Shayesteh-Azar M. Occupational back

of the standardized Nordic questionnaire.

pain in Iranian nurses: an epidemiological

Occupat Med 1999; 49(3): 171-175.

study. Br J Nurs 2006; 15(17): 914-917.

15. Lali M, Abedi A, Kajbaf MB. Construction

23. Gorgi Z, Assadollahi Z, Ghaffarian A, Rezaeian

and validation of the lifestyle questionnaire

M. The Prevalence of Musculoskeletal

(LSQ). 2012; 15(1).

Disorders in the Employees of Office

16. Brady SR, Monira Hussain S ,Brown WJ,

Systems at Rafsanjan University of Medical

Heritier S, Wang Y, Teede H, et al. Predictors

Sciences in 2012. JRUMS 2014; 12(12): 991-

of Back Pain in Middle Aged Women: Data

1002 (Persian).

From the Australian Longitudinal Study of

24. Samaei S, Tirgar A, Khanjani N, Mostafaee

Women's Health. Arthritis Care Res 2017;

M, Bagheri Hosseinabadi M. Effect of

69(5): 709-716.

personal risk factors on the prevalence rate of

17. Maher C, Underwood M, Buchbinder R.

musculoskeletal disorders among workers of

Non-specific low back pain. Lancet 2017;

an Iranian rubber factory. Work 2017; 57(4):

389(10070): 736-747.

547-553.

18. Kayihan G. Relationship between daily

25. Wang M, Yu J, Liu N, Liu Z, Wei X ,Yan F,

physical activity level and low back pain in

et al. Low back pain among taxi drivers: a

young, female desk-job workers. Int J

cross-sectional study. Occup Med 2017;

Occupat Med Environ Health. 2014; 27(5):

67(4): 290-295.

863-870.

26. Ayorinde AA, Bhattacharya S, Druce KL,

19. Arslan SA, Hadian MR, Olyaei G, Bagheri

Jones GT, Macfarlane GJ. Chronic pelvic

H, Yekaninejad MS, Ijaz S, et al. Prevalence

pain in women of reproductive and post

and Risk Factors of Low Back Pain Among

reproductive age: a population based study.

the Office Workers of King Edward Medical

Eur J Pain 2017; 21(3): 445-455.

University Lahore, Pakistan. PTJ 2016; 6(3):
161-168.
20. Nasiry Zarrin Ghabaee D, Haresabadi M,

27. Edward J, Carreon LY, Williams MV,
Glassman S, Li J. The importance and impact
of patients' health literacy on low back pain

Bagheri Nesami M, Esmaeili R, Talebpour

management:

Amiri F. Musculoskeletal Disorders in Nurses

literature. Spine J 2018; 18(2): 370-376.

and their Relationship with Occupation-

28. Abdulmujeeb A, Olaniyan L. Prevalence and

related Stress. J Mazandaran Med Sci 2016;

Factors Associated with Low Back Pain

25(132): 91-102. (Persian).

among Healthcare Workers in Kibuli Muslim

21. Shan Z, Deng G, Li J, Li Y, Zhang Y, Zhao
Q. Correlational analysis of neck/shoulder

a

systematic

review

of

Hospital Kampala, Uganda. Epidemiology
(Sunnyvale). 2017;7(1):1-5

pain and low back pain with the use of digital

29. Kawada T. Comment on “Anxiety and

products, physical activity and psychological

depression predict musculoskeletal disorders

status among adolescents in Shanghai. Plos

in health care workers” by Del Campo et al.

One 2013; 8(10): e78109.

Arch Environ Occupat Health 2018; 73(1): 64.

22. Mohseni-Bandpei MA, Fakhri M, Bargheri-

30. Platts-Mills TF, Hollowell AG, Burke GF,

Nesami M, Ahmad-Shirvani M, Khalilian

Zimmerman S, Dayaa JA, Quigley BR, et al.

241

2931  تير، 261  شماره،دوره بيست و هشتم

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 0:55 +0330 on Saturday October 20th 2018

ارتباط کمردرد با سبک زندگي در کارکنان

Randomized controlled pilot study of an

32. Yiengprugsawan V, Hoy D, Buchbinder R,

educational video plus telecare for the early

Bain C ,Seubsman S-a, Sleigh AC. Low

outpatient management of musculoskeletal

back pain and limitations of daily living

pain among older emergency department

in Asia: longitudinal findings in the Thai

patients. Trials. 2018;19(1):10.

cohort study. BMC Musculoskeletal Dis

31. Makris UE, Fraenkel L, Han L, Leo Summers

2017; 18(1): 19.

L, Gill TM. Restricting Back Pain and

33. Lardon A, Dubois J-D, Cantin V, Piché M,

Subsequent Mobility Disability in Community

Descarreaux M. Predictors of disability and

Living Older Persons. J Am Geriatr Soc

absenteeism in workers with non-specific

2014; 62(11): 2142-2147.

low back pain: A longitudinal 15-month
study. Appl Ergon 2018; 68: 176-185.

2931  تير، 261  شماره،دوره بيست و هشتم

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

241

