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چكيده
هدف :شغل خانهداري از جمله مشاغلي است که داراي انواع استرسهاي فيزيکي و رواني است؛ از طرفي ،شيوع اختالالت
اسکلتي -عضالني بر اثر عواملي همچون بار کاري فيزيکي و رواني باال تشديد ميشود .از اينرو ،مطالعه حاضر به بررسي ارتباط
بين شيوع اختالالت اسکلتي -عضالني با ميزان بارکاري ذهني و سالمت عمومي در زنان خانهدار پرداخته است.
مواد و روشها :مطالعهي توصيفي-تحليلي حاضر بر روي  200نفر از زنان خانهدار با روش نمونهگيري در دسترس انجام گرفت.
به منظور جمعآوري دادهها از پرسشنامههاي اطالعات دموگرافيک ،کرنل ( ،)CMDQسالمت عمومي ( )GHQ28و بار کاري ذهني
( )NASA-TLXاستفاده گرديد.
يافتهها :يافتههاي دموگرافيک نشان داد که  %90/5افراد متاهل %62 ،بدون تحصيالت دانشگاهي و ميانگين سني
 42/0±33/87سال بود .بر اساس نتايج مطالعه ،بيشترين اختالالت اسکلتي -عضالني مربوط به ناحيه کمر ( )%48و ميانگين نمره
کل از پرسشنامههاي سالمت عمومي ( )19/05±8/34و بار کاري ذهني ( )52/16±12/21بهدست آمد .طبق نتايج آزمونهاي آماري،
بين اختالالت اسکلتي -عضالني با ميزان بار ذهني کار و سالمت عمومي ارتباط آماري معنادار وجود داشت.
نتيجهگيري :با توجه به نقش زنان خانهدار در بهرهوري نيروي انساني پيشنهاد ميشود برنامه مداخلهاي جهت پيشگيري از
 MSDSو افزايش سالمت عمومي از طرف متوليان بهداشت و سالمت در نظر گرفته شود .انجام اقداماتي نظير استفاده از پرسشنامه
 ،MSDSجلسات مشاورهاي ،برگزاري کارگاههاي آموزشي ،ايجاد آگاهي ،تصحيح پوسچر و آموزش نحوه صحيح انجام کارها،
استراحت کافي ،ايجاد تنوع در کار و قرار دادن برنامههاي تفريحي ميتواند باعث افزايش سالمت روان ،کاهش بار ذهني کار و
کاهش آسيبهاي اسکلتي -عضالني گردد.
واژههاي کليدي :اختالالت اسکلتي -عضالني ،بار کاري ذهني ،سالمت عمومي ،زنان خانهدار

 %68/3زنان به ترتيب در نقاط شهري و روستايي کشور،
خانهدار هستند [.]2
فعاليتهاي کاري زنان در خانه ،فراوان و متنوع ميباشد
بهطور مثال ،زنان ايراني اغلب مسئوليت کارهايي از قبيل؛
مراقبت از کودک ،تهيه غذا ،گردگيري منزل ،شستشو و تميز
کاري را به عهده دارند که اين فعاليتها ميتواند منجر به مواجهه
با انواع استرسهاي فيزيکي و رواني شود که در نهايت به
اختالالت اسکلتي– عضالني ختم ميشود [ .]3از طرفي،
ويژگيهاي متفاوت زنان (تفاوتهاي بيولوژيکي در شکل بدن،
اندازه ،حجم عضالت ،قدرت عضالني و ظرفيت هوازي) ،از

مقدمه
اگر چه کار زنان خانهدار در محيط خانه شامل نگهداري،
تداوم منابع انساني و مراقبت از کيان خانواده است و داراي
ارزش اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي است ،اما عمدتاً انجام اين
کار از نظر پنهان و نامحسوس مانده و چندان توجهي به آن
نميشود [ .]1بر اساس آخرين آمارهاي ارائه شده از سوي مرکز
آمار ايران ،زنان حدود نيمي از جمعيت کشور را تشکيل ميدهند
[ .]1بر مبناي سرشماري آمار سال  ،۹۵در خصوص وضعيت
زنان خانهدار کشور نشان ميدهد که بهطور ميانگين حدود
 %62/1از زنان در سن کار ،خانهدار هستند .همچنين  ۵۹/7و
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كومش -جلد  ،22شماره ( 4پياپی  ،)80پائيز 1399

کومش
جمله عواملي است که ميتواند منجر به شيوع  MSDsبيشتري
در جنس زنان شود [ .]4يکي ديگر از مهمترين اين تفاوتها،
پايين بودن سطح آستانه درد در زنان نسبت به مردان است که
اين شرايط ميتواند باعث شود زنان نسبت به مردان بيشتر
دچار  MSDsشوند؛ و همچنين برخي اختالالت نظير سندرم
تونل کارپال در زنان شايعتر ميباشد [.]۵
طبﻖ اطالعات ﺛبت شده توسط سازمان آمار امريکا در سال
 2014در حـدود  %32از کل بيماريهاي شﻐلي و در بريتانيا
بيش از  %40بيماريهاي ناشي از کار با  MSDsمرتبط است
[ .]6متاسفانه آمار جامعي از  MSDsزنان خانهدار در ايران
وجود ندارد ،در مطالعهي که آقاي عقيلينژاد و همکاران در سال
 13۹1بر روي زنان خانهدار انجام دادند نشان داد که بيش از
 %70زنان خانهدار درد کمر و بيش از  %63درد زانو را تجربه
کرده بودند [ .]1مطالعات مﺨتلﻒ نشان دادهاند که وضعيت
سالمت روان ،ارتباط تنگاتنگي بـا نـوع شﻐل و شيوع MSDs
دارد [ MSDs .]7ميتواند باعث ايجاد طيﻒ وسيعي از عوارض
مزمن از جمله اختالل در سالمت عمومي افراد گردد [ .]۹،8در
مطالعه مشعشعي و همکاران در بررسي ارتباط بين  MSDsبا
سالمت پرسنل صنعت نوشابه نشان داد اکثر کارکنان داراي
MSDsدر وضعيت مشکوک به اختالل در سالمت عمومي
( )2۵/۹±4/۵قرار داشتند [ .]10يکي ديگر از عوامل مرتبط با
شيوع  ،MSDsبار کاري است که با عملکرد فرد رابطه مستقيم
داشته و يکي از مﺆلفههاي مﺆﺛر بر سالمت افراد است [ .]11بار
ذهني کار اﺛرگذاري ،فاکتورهاي جسمي و رواني را در ايجاد
اختالالت اسکلتي -عضالني آسانتر ميسازد [.]12
با توجه به ماهيت شﻐلي زنان خانهدار که يکي از
فعاليتهاي فيزيکي و رواني دشوار است و نيمي از جمعيت
جامعه را تشکيل ميدهند و بهطور مستقيم و غيرمستقيم بر روي
بهرهوري نيروي کاري جامعه تاﺛيرگذار هستند ،متاسفانه تاکنون
در رابطه با فعاليتهاي شﻐل خانهداري و عوامل تاﺛيرگذار بر
آن کمتر پرداخته شده ،بنابراين اين پژوهش ،به بررسي ارتباط
بين شيوع اختالالت اسکلتي -عضالني با ميزان بار کاري ذهني
و سالمت عمومي در زنان خانهدار پرداخته است.

TLX: National Aeronautic and Space Administration
) Task Load Indexاستفاده گرديد .براي افراد بيسواد يا

کمسواد بندهاي هر  4پرسشنامه قرائت و پاسخهاي آنها ﺛبت
گرديد.
در ابتدا پرسشنامه مشﺨصات دموگرافيک (شامل سن ،قد،
وزن ،ميزان تحصيالت و وضعيت تأهل) و سپس سوابﻖ بيماري
افراد با پرسيدن نوع بيماري مشﺨص گرديد .سپس پرسشنامه
استاندارد کرنل ) (CMDQبراي ارزيابي اختالالت اسکلتي–
عضالني در نواحي 20گانه بدن استفاده گرديد .کرنل يک ابزار
جمعآوري اطالعات براي ارزيابي ناراحتيهاي اسکلتي-
عضالني است که توسط  Alan Hedgeدر سال  1۹۹۹تدوين
شده است [ .]13اين پرسشنامه در سه بﺨش ،فراواني ناراحتي،
شدت ناراحتي يا درد و تاﺛير در توان کاري در هفته گذشته
تنظيم شده و داراي نقشه بدن بوده و  12عضو بدن که در مجموع
 20قسمت از بدن است را مورد آناليز قرار ميدهد .روايي و
پايايي اين پرسشنامه در برگردان فارسي در مطالعه عفيفهزاده
و همکاران تأييد شده که ضريب آلفاي کرونباخ آن در هر دو
بﺨش فراواني ناراحتي و شدت ناراحتي به ترتيب  0/۹۵۵و
 0/۹61بهدست آمد [.]13
جهت بررسي وضعيت سالمت عمومي زنان خانهدار از
پرسشنامه  28سﺆالي سالمت عمومي ) (GHQ28که از
شناختهشدهترين ابزارهاي غربالگري در روانشناسي توسط
گلدبرگ و هيلر استفاده شد که داراي  4مقياس فرعي است
[ .]14هر مقياس داراي  7پرسش است .خردهمقياسهاي اين
پرسشنامه عبارتاند از -1 :سالمت جسماني (سﺆال 1الي،)7

مواد و روشها
اين مطالعه توصيفي– تحليلي از نوع مقطعي است که در
سال  13۹7بر روي  200نفر از زنان خانهدار شهرستان دامﻐان
به روش نمونهگيري در دسترس از اماکن متبرکه بهدليل دسترسي
ساده و آسان بهصورت تصادفي با معيارهاي ورود به مطالعه
انجام گرفت .معيارهاي ورود به مطالعه داشتن سن حداقل 20
و حداکثر  80سال بهدليل نزديکي به محدوده سن شﻐلي،
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شرکتکنندگان داراي شکايت اختالالت اسکلتي-عضالني و
معيارهاي خروج از مطالعه سن زير  20يا باالي  80سال ،ابتالء
به بيماريهاي رواني تحت درمان روانپزشک ،زنان خانهدار
باردار ،بيماريهاي اسکلتي مادرزادي بود .در کليه مراحل
اجراي مطالعه ضمن رعايت موازين اخالقي الزم،
شرکتکنندگان با رضايت آگاهانه و مشارکت داوطلبانه با پر
کردن فرم رضايتنامه و حﻖ انصراف از مشارکت در هر زمان،
وارد مطالعه شدند و همچنين قبل از شروع مطالعه به منظور
جلب اعتماد و اطمينان از جواب دادن صحيح به سﺆاالت،
پرسشنامه بدون ذکر نام و نام خانوادگي و آدرس طراحي شده
و شرکتکنندگان از محرمانه بودن اطالعات توجيه و از نقش
خود در روند تحقيﻖ مطلع شدند .جهت جمعآوري اطالعات از
 4پرسشنامه که شامل :پرسشنامه مشﺨصات دموگرافيک،
پرسشنامه ناراحتي اسکلتي-عضالني کرنل (CMDQ:
)،Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire
پرسشنامه سالمت عمومي (GHQ28: General Health
) Questionnaireو پرسشنامه بار کاري ذهني(NASA-
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جلد  ،22شماره ( 4پياپي  ،)80پائيز 13۹۹

بررسي ارتباط بين شيوع اختالالت اسکلتي-عضالني...

30
25

درصد %

20
15
10
5
0

70-80

60-70

50-60

40-50

30-40

20-30

میانگین سنی افراد شرکت کننده بر حسب سال

شکل :1درصد فراوانی افراد در سطوح مختلف سنی بر حسب بازه ده
ساله ()n = 200

نتايج دادههاي حاصل از بررسي پرسشنامه کرنل در جدول
 2به تفکيک نواحي  20گانه بدن نشان داد که بيشترين فراواني
اختالالت و درد در طول هفته گذشته به ترتيب در نواحي کمر
( ،)48%زانوي چپ ( ،)%34/۵زانوي راست ( )%33/۵و گردن
( )31%/۵ميباشد.
نتايج بررسي وضعيت سالمت عمومي زنان خانهدار با
استفاده از پرسشنامه  GHQ28در جدول  3ارائه شده است .از
 4مﺆلفه هفت سﺆالي – مولفه عملکرد اجتماعي با ميانگين 7/۹4
به علت کسب نمره باالتر از نقطه برش پرسشنامه مشوک به
داشتن اختالل در کارکردهاي اجتماعي و مولفه عالئم افسردگي
با ميانگين  1/3۵با کمترين امتياز و ميانگين امتياز کلي1۹/0۵ ،
به دست آمد.
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 -2عالئم اضطرابي و اختالل خواب (سﺆال  8الي -3 ،)14عالئم
کارکرد اجتماعي (سﺆال  1۵الي  )21و  -4عالئم افسردگي
(سﺆال  22الي  )28را ميسنجد .براي نمرهگذاري هر سﺆال از
شيوه ليکرت استفاده گرديده و براي جمعبندي نمرات به الﻒ
نمره صفر ،ب نمره  ،1ج نمره  2و د نمره  3تعلﻖ ميگيرد .از
جمع اين خردهمقياسها ،امتياز کلي سالمت عمومي به دست
ميآيد .امتيازات باالتر در اين پرسشنامه نشاندهنده پايينتر
بودن سطح سالمت عمومي فرد است .به طور کلي ،نمره نهايي
آزمون براي هر فرد از صفر تا  84متﻐير خواهد بود و نقطه برش
اين آزمون  23در نظر گرفته ميشود [ .]1۵امتياز بين صفر تا
 27سالمتي مطلوب ،بين  28تا  ۵۵سالمتي تا حدي مطلوب و
باالتر از  ۵6سالمتي نامطلوب ارزيابي ميشود .در مورد هر يک
از مولفههاي سالمت عمومي نمره  6به عنوان نقطه برش تعيين
ميشود ،بدين معني که نمرات باالتر از  6در هر بﺨش نشانه
کاهش و نمرات پايينتر از  6نشانه سالم بودن است .به افرادي
که نمره آنها بين  23تا  27باشد ،مشکوک به کاهش سالمتي
ميباشند و زير  23از سالمت قابل قبولي برخوردار هستند
[ .]1۵روايي و پايايي اين پرسشنامه تأييد شده که ضريب آلفاي
کرونباخ آن 0/8۵ ،ميباشد [.]16
جهت ارزيابي بار ذهني کار شرکتکنندگان از پرسشنامه
شاخص بارذهني کار ناسا  NASA-TLXاستفاده شد .شاخص
 ،NASA-TLXکل فشار کاري يک فعاليت را به شش
خردهمقياس نياز ذهني ،نياز فيزيکي ،نياز زماني ،عملکرد ،تالش
و نااميدي تقسيم ميکند [ .]17اين شاخص شامل سه بعد از
نيازهاي تحميل شده به فرد در حين انجام کار (نيازهاي فيزيکي،
ذهني ،زماني) و سه عامل مرتبط با نتيجه ناشي از انجام کار
(عملکرد ،تالش و سرخوردگي) ميباشد .نمرات آزمون براي
هر فرد از صفر الي صد ( )100-0متﻐير است که امتياز نهايي
نزديک به  ،100نشاندهنده بار کاري ذهني باالي افراد ميباشد.
روايي و پايايي اين پرسشنامه تأييد شده که ضريب آلفاي
کرونباخ آن 0/83 ،ميباشد [.]12
پس از جمعآوري اطالعات ،دادهها با استفاده از نرمافزار
 SPSSنسﺨه  22و آمار توصيفي (انحراف معيار ،ميانگين) و
تحليلي که شامل آزمونهاي ضريب همبستگي اسپيرمن،
منويتني و کولموگروف– اسميرنوف ميباشد مورد بررسي قرار
گرفتند .سطح معنيداري براي آزمونهاي آماري  0/0۵در نظر
گرفته شد.
مالحضات اخالقي .اين مطالعه به تاييد کميته اخالق دانشگاه
علوم پزشکي سمنان رسيده است و داراي کد اخالق
 IR.SEMUMS.REC.1397.300ميباشد.

نتايج
بررسي بر روي  200خانم با عنوان شﻐلي خانهداري در
شهرستان دامﻐان در سال  13۹7صورت گرفت .نتايج حاصل از
بررسي متﻐيرهاي دموگرافيک نشان داد که بيشتر افراد
شرکتکننده متاهل حدوداً  %۹0/۵و مابقي  %۹/۵مجرد بودند.
ميانگين و انحراف معيار سني افراد مورد بررسي،
 42/0±33/87سال با دامنه  20-80سال با بيشترين توزيع
فراواني در گروه سني  30تا  40سال (( )%27/۵شکل )1و از
نظر وضعيت تحصيلي 124 ،نفر بدون تحصيالت دانشگاهي
( )62%و  76نفر داراي تحصيالت دانشگاهي ( )%38بودند .ساير
مشﺨصات دموگرافيک افراد مورد مطالعه در جدول  1ارائه شده
است.
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کومش
جدول  .1نتایج حاصل از بررسی متغیرهای دموگرافیک افراد مورد
مطالعه ()n = 200
نوع متغیر
وزن
قد
سن

میانگین

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

68/61
162/84
42/33

± 0/76
± 0/46
± 0/87

100
185
80

45
140
20

عداد (نفر)

نوع متغیر
وضعیت
تأهل

مجرد
متاهل

19
181

سابقه
بیماری

دارد
ندارد

74
126

%37
%63

دانشگاهی

بی سواد

8

%4

ابتدایی

38

%19

سیکل

23

%11/5

دیپلم

55

%27/5

فوق دیپلم

13

%6/5

لیسانس

56

%28

ارشد و باالتر

7

%3/5

عضو مورد بررسی

گردن
شانه راست
شانه چپ
قسمت فوقانی پشت
قسمت فوقانی بازوی راست
قسمت فوقانی بازو چپ
کمر
ساعد راست
ساعد چپ
مچ راست
مچ چپ
باسن
ران راست
ران چپ
زانو راست
زانو چپ
قسمت تحتانی پای راست
قسمت تحتانی پای چپ
پای راست
پای چپ

63
36
31
27
17
10
96
26
22
35
34
16
11
9
67
69
20
19
38
40

عالئم جسمانی
عالئم اضطرابی
کارکرد اجتماعی
عالئم افسردگی

5/58
4/17
7/94
1/35

2/76
2/92
2/58
2/80

1
0
0
0

16
18
17
20

کل سالمت عمومی

19/05

8/35

2
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در جدول  4نتايج مربوط به شاخص بار ذهني کار NASA-

 TLXدر افراد مورد مطالعه ارائه شده است .همانطور که در
جدول مشاهده ميشود ،ابعاد نياز ذهني با ميانگين  40/17و
عملکرد با ميانگين  67/1۵به ترتيب کمترين و بيشترين مقدار
ميانگين امتياز را به خود اختصاص داده است و همچنين
ميانگين امتياز کلي شاخص بار ذهني کار ۵2/16 ،به دست آمد.
الزم به ذکر است در مطالعه حاضر نمرات نزديک به ،100
نشاندهنده بار کاري ذهني باالي افراد ميباشد.

جدول  .2میزان شیوع اختالالت اسکلتی – عضالنی به تفکیک نواحی
 20گانه بدن ()n = 200
میانگین فراوانی
اختالل طی
هفت روز
گذشته

میانگین

انحراف
معیار

حداقل

حداکثر

جدول  :4نتایج حاصل از بررسی پرسشنامههای بار کاری ذهنی
 NASA-TLXدر افراد مورد مطالعه ()n = 200

درصد اختالل
طی هفت روز
گذشته

انحراف
معیار

حداقل

حداکثر

نیاز ذهنی
نیاز فیزیکی
نیاز زمانی
عملکرد و کارایی
تالش و کوشش
ناکامی و سرخوردگی

40/17
50/60
50/15
67/15
64/12
40/80

28/76
24/84
21/62
21/16
19/71
29/59

0
0
10
5
5
0

100
100
95
100
100
100

کل بار کاری ذهنی

52/16

12/21

16/6

85

ابعاد شاخص
NASA-TLX

%31/5
% 18
% 15/5
% 13/5
% 8/5
%5
% 48
% 13
% 11
% 17/5
% 17
%8
% 5/5
% 4/5
% 33/5
% 34/5
% 10
% 9/5
% 19
% 20

میانگین

نتايج نشان داد رابطه معناداري بين مشﺨصات دموگرافيک
افراد (سطح تحصيالت ،بيماري ،تأهل و )...با سالمت عمومي و
شاخص بار کاري ذهني و اختالالت اسکلتي– عضالني (آزمون
منويتني) وجود دارد (جدول  .)۵بهعنوان مثال ،بين سطح
تحصيالت با عالئم افسردگي ارتباط معنادار معکوس وجود دارد
در واقع ،هرچه سطح تحصيالت باالتر باشد عالئم افسردگي
کمتر است ( .)P-Value=0/023همچنين ،بين سطح تحصيالت
با شيوع اختالالت اسکلتي -عضالني در مچ دست (P-=0/03۵
 )Valueو زانو ( )P-Value=0/002ارتباط معنادار معکوس
وجود داشت .يافتهها نشان داد ارتباط معنادار معکوس بين تاهل
و عالئم جسماني وجود دارد ،بهطوري که افراد متأهل تالش و
کوشش بيشتري دارند و نمره سالمت عمومي بدتري نسبت به
افراد مجرد دارند ،در نتيجه ،اين افراد بيشتر دچار عالئم
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سطح
تحصیالت

ابعاد سالمت
عمومی

درصد
%9/5
%90/5

بدون
تحصیالت
دانشگاهی

جدول  .3میانگین امتیاز ابعاد سالمت عمومی در افراد مورد مطالعه
()n = 200
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بررسي ارتباط بين شيوع اختالالت اسکلتي-عضالني...
جسماني ميشوند يعني احساس درد و سستي در اين افراد
بيشتر است ( .)P-Value=0/037شايان ذکر است که با توجه
به تعداد باالي متﻐيرها ،فقط متﻐيرهايي که داراي سطح معنادار
بود در جداول گنجانده شده است.
نتايج آزمون آماري اسپيرمن در ارتباط با بررسي رابطه ميان
مشﺨصات دموگرافيک افراد (سن ،قد و وزن) با ابعاد مﺨتلﻒ
سالمت عمومي و شاخص بار کاري ذهني و  MSDSنشان داد
(جدول  )6رابطه معناداري وجود دارد ،بهعنوان مثال با باالرفتن
سن ،عالئم افسردگي کمتر ( )P-Value=0/001و يا با افزايش
سن ،درد در ناحيه قسمت فوقاني پشت افزايش پيدا ميکند
( .)P-Value=0/03۹در حالي که در قسمت مچ دستها با
افزايش سن احساس درد کمتر ميشود (.)P-Value=0/006

جدول  .5ارتباط بین مشخصات دموگرافیک افراد با ابعاد مختلف سالمت عمومی و شاخص بار کاری ذهنی و MSDS
ارتباط با

ابعاد

سطح معنادار

Z

متغیر دموگرافیک

سالمت عمومی

عالئم افسردگی

0/023

–2/280

بار کاری ذهنی

فشار ذهنی
فشار زمانی

0/010
0/045

–2/584
– 2/003

اختالالت اسکلتی– عضالنی

مچ چپ
زانو راست
زانو چپ

0/035
0/017
0/002

– 2/105
– 2/388
- 3/051

سالمت عمومی

عالئم جسمانی

0/004

– 2/849

اختالالت اسکلتی– عضالنی

قسمت فوقانی پشت
زانو چپ
زانو راست

0/043
0/000
0/002

– 2/024
– 3/628
- 3/058

سالمت عمومی

عالئم جسمانی

0/037

– 2/090

بار کاری ذهنی

تالش و کوشش

0/013

- 2/489

سطح تحصیالت

سابقه بیماری

وضعیت تأهل

جدول  .6ارتباط بین مشخصات دموگرافیک افراد با ابعاد مختلف سالمت عمومی و شاخص بار کاری ذهنی و MSDS
متغیر

ابعاد

سطح معنادار

ضریب همبستگی

متغیر در ارتباط با
سالمت عمومی

عالئم افسردگی

0/001

– 0/224

بار کاری ذهنی

فشار ذهنی

0/008

– 0/186

قسمت فوقانی پشت
قسمت فوقانی بازو راست
مچ چپ
مچ راست
زانو راست
زانو چپ

0/039
0/035
0/029
0/006
0/048
0/000

0/146
0/149
– 0/192
– 0/154
– 0/140
- 0/246

0/006
0/027

0/193
0/156
0/139
0/141

سن

اختالالت اسکلتی– عضالنی

قد

بار کاری ذهنی

فشار ذهنی
ناکامی و سرخوردگی

وزن

بار کاری ذهنی

تالش و کوشش

0/049

پای چپ

0/046

اختالالت اسکلتی– عضالنی
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همانطور که انتظار ميرفت ،بين شيوع اختالالت اسکلتي–
عضالني و سالمت عمومي (با توجه به منفي بودن ضريب
همبستگي اسپيرمن) ،در همه اندامها رابطهي معکوسي وجود
دارد و در برخي از اندامها بهصورت معنادار است (جدول .)7
در جدول  8نتايج ارتباط بين شيوع اختالالت اسکلتي-
عضالني با شاخص بار ذهني کار افراد نشان داد که بين فشار
ذهني و شيوع اختالالت در پاها رابطه معنادار معکوسي وجود
دارد و همچنين بين فشار زماني و شيوع اختالالت در زانو و
ساعدها و مچ دستها رابطه معنادار مستقيم وجود دارد و
همچنين تالش و کوشش با شيوع اختالالت در زانو و قسمت
فوقاني پشت ارتباط معنادار مستقيمي وجود دارد (P-=0/000
.)Value
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کومش

جدول .7ارتباط بین شیوع اختالالت اسکلتی  -عضالنی با مؤلفههای سالمت عمومی افراد
اندام بدن

* - 0/199
* - 0/186
* - 0/238
- 0/044
- 0/123
* - 0/220
- 0/130
* - 0/185
* - 0/212
* - 0/172
- 0/103
- 0/073
* - 0/243
* - 0/242
* - 0/146
- 0/102
- 0/127
- 0/134
* - 0/160
- 0/110

- 0/088
- 0/035
* - 0/147
- 0/130
* - 0/157
* - 0/131
- 0/046
- 0/125
- 0/106
- 0/129
- 0/044
- 0/103
* - 0/196
* - 0/154
- 0/018
0/002
- 0/032
- 0/032
- 0/109
- 0/077

0/055
0/052
0/034
- 0/033
- 0/053
* - 0/148
0/006
- 0/084
- 0/093
* - 0/193
* - 0/171
- 0/019
- 0/096
* - 0/147
0/057
0/130
- 0/120
- 0/116
- 0/123
- 0/090

* - 0/167
- 0/127
- 0/128
* - 0/218
* - 0/185
* - 0/204
0/032
* - 0/144
* - 0/139
* - 0/188
- 0/110
- 0/113
* - 0/175
* - 0/168
- 0/052
0/004
- 0/104
- 0/135
* - 0/158
* - 0/142

- 0/126
- 0/078
* - 0/156
- 0/121
* - 0/140
* - 0/189
- 0/081
* - 0/161
* - 0/173
* - 0/216
- 0/130
- 0/104
* - 0/234
* - 0/223
- 0/057
0/022
- 0/120
- 0/127
* - 0/204
* - 0/156

* P-Value <0/05

جدول  .8ارتباط بین شیوع اختالالت اسکلتی  -عضالنی با شاخص بار کاری ذهنی افراد
اندام بدن
گردن
شانه راست
شانه چپ
قسمت فوقانی پشت
فوقانی بازو راست
فوقانی بازو چپ
کمر
ساعد راست
ساعد چپ
مچ راست
مچ چپ
باسن
ران راست
ران چپ
زانو راست
زانو چپ
قسمت تحتانی پا راست
قسمت تحتانی پا چپ
پا راست
پا چپ

فشار ذهنی

فشار فیزیکی

فشار زمانی

عملکرد

تالش و کوشش

ناکامی و سرخوردگی

0/046
0/045
0/034
0/037
- 0/083
- 0/039
- 0/049
0/004
- 0/052
- 0/001
0/011
0/029
- 0/136
- 0/111
- 0/050
0/036
- 0/122
- 0/121
* - 0/201
* - 0/151

0/023
0/011
0/052
0/009
* - 0/152
- 0/093
0/011
0/014
0/046
- 0/089
- 0/040
- 0/036
- 0/063
- 0/053
- 0/054
0/058
0/048
0/016
- 0/061
- 0/082

0/043
- 0/067
0/007
- 0/004
- 0/011
0/056
- 0/030
* 0/159
* 0/170
* 0/188
* 0/173
- 0/003
0/070
0/106
0/056
* 0/153
0/021
0/013
- 0/049
- 0/041

- 0/069
- 0/023
- 0/041
- 0/022
- 0/014
- 0/073
0/104
- 0/005
- 0/053
0/114
0/071
- 0/063
0/109
* 0/146
0/002
- 0/107
0/090
0/092
0/126
0/111

0/007
0/060
0/030
* 0/141
0/013
0/105
0/113
0/122
0/062
0/115
0/135
- 0/004
0/066
0/092
0/139
0/057
0/033
0/004
0/032
0/026

0/005
0/095
0/131
0/036
- 0/082
- 0/020
- 0/046
- 0/067
- 0/015
- 0/095
0/003
0/110
- 0/135
- 0/075
- 0/026
- 0/023
- 0/009
0/011
- 0/069
- 0/075

* P-Value <0/05
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گردن
شانه راست
شانه چپ
قسمت فوقانی پشت
قسمت فوقانی بازوی راست
قسمت فوقانی بازو چپ
کمر
ساعد راست
ساعد چپ
مچ راست
مچ چپ
باسن
ران راست
ران چپ
زانو راست
زانو چپ
قسمت تحتانی پای راست
قسمت تحتانی پای چپ
پای راست
پای چپ

عالئم جسمانی

عالئم اضطرابی

کارکرد اجتماعی

عالئم افسردگی

سالمت عمومی کل
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بررسي ارتباط بين شيوع اختالالت اسکلتي-عضالني...

 )Valueو سرخوردگي و ناکامي ( )P-Value=0/007سالمت
کلي افراد بدتر شده و سالمت افراد تحت تاﺛير بار کاري قرار
گرفته و کاهش پيدا ميکند .در مقابل با افزايش عملکرد و
کارايي افراد ( ،)P-Value=0/000وضعيت سالمت افراد مثبت
بوده است.

در جدول  ،۹ارتباط بين شاخص بار کاري ذهني با سالمت
عمومي افراد ارائه شده است .نتايج آزمون اسپيرمن نشان داد که
بين شاخص بار کاري ذهني و سالمت عمومي ارتباط معناداري
وجود دارد .بهطوريکه با افزايش بار کاري از قبيل افزايش
فشارهاي ذهني ( ،)P-Value=0/000فيزيکي (P-=0/032

جدول  .9ارتباط بین شاخص بار کاری ذهنی با سالمت عمومی افراد
مؤلفههای سالمت عمومی
شاخص بار کاری ذهنی

* 0/260
0/126
- 0/101
* - 0/211
- 0/096
0/082

* 0/274
0/092
0/047
- 0/135
0/085
* 0/217

* 0/204
0/044
0/033
* - 0/268
- 0/025
0/077

* 0/195
0/117
0/184
* - 0/159
0/013
* 0/199

* 0/339
* 0/152
0/014
* - 0/282
- 0/010
* 0/192

فشار ذهنی
فشار فیزیکی
فشار زمانی
عملکرد و کارایی
تالش و کوشش
ناکامی و سرخوردگی
* P-Value <0/05

جدول  .10ارتباط بین شددددت اختالالت اسدددکلتی – عضدددالنی با
سالمت عمومی
ابعاد سالمت
عمومی

شدت اختالالت اسکلتی -
عضالنی

PValue

عالئم جسمانی
عالئم اضطرابی
کارکرد اجتماعی
عالئم افسردگی

* - 0/341
* - 0/160
- 0/051
* - 0/242

0/000
0/024
0/469
0/001

سالمت عمومی
کل

* - 0/275

0/000

نتايج ارتباط آماري آزمون اسپيرمن (جدول  )11همچنين،
نشان داد ،بين شدت اختالالت اسکلتي– عضالني و شاخص بار
کاري ذهني هيچ ارتباط معناداري وجود ندارد.
بحث و نتيجهگيري
مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان شيوع اختالالت
اسکلتي -عضالني و ارتباط آن با ميزان بارکاري ذهني و
سالمت عمومي در زنان خانهدار صورت گرفت .جهت سنجش
ميزان شيوع اختالالت اسکلتي -عضالني از پرسشنامه کرنل
استفاده گرديد .ميزان شيوع اختالالت اسکلتي -عضالني از
مجموع  200خانم خانهدار نشان داد که افراد مورد ارزيابي در
طي يک هفته گذشته تقريباً باالي  %7۵حداقل يکي از اختالالت
را تجربه کردهاند که طبﻖ نتايج بهدست آمده بيشترين ميزان
شيوع اين اختالالت به ترتيب و تفکيک نواحي  20گانه بدن در
نواحي کمر ( ،)%48زانوي چپ ( ،)%34/۵زانوي راست
( )33%/۵و گردن ( )%31/۵و کمترين شيوع در نواحي
ران/باسن ( )%4/۵بود .بر اساس اين نتايج ،کمردرد با  %48در
رتبه اول و زانودرد در رتبه دوم ،نشان از شيوع باالي اختالالت
اسکلتي -عضالني در بين خانمهاي خانهدار ميباشد .در مطالعه
آقاي عقيلينژاد و همکاران بيش از  %70زنان خانهدار درد يا
ناراحتي کمر را ذکر نمودهاند و بيش از  %63درد زانو و بيش از
 ۵1%درد شانه را تجربه کردهاند که با نتايج مطالعه حاضر
همراستا بود [ .]1همچنين مطالعه  Golam Kibriaنشان داد
حدود  %84زنان خانهدار از اختالالت اسکلتي -عضالني رنج
ميبرند و بيشترين ميزان شيوع در کمر با بيش از  %46گزارش

* P-Value <0/05

جدول  .11ارتباط بین شدت اختالالت اسکلتی – عضالنی با شاخص بار
کاری ذهنی
ابعاد بار کاری
ذهنی

شدت اختالالت اسکلتی -
عضالنی

PValue

فشار ذهنی
فشار فیزیکی
فشار زمانی
عملکرد و کارایی
تالش و کوشش
ناکامی و
سرخوردگی

- 0/073
- 0/083
0/112
0/064
0/131

0/307
0/240
0/113
0/364
0/65

- 0/025

0/726

نتايج ارتباط آماري بين شدت اختالالت اسکلتي– عضالني
و سالمت عمومي با استفاده از آزمون اسپيرمن (جدول )10
نشان داد که بين عالئم جسماني ،اضطراب و عالئم افسردگي با
شدت اختالالت ارتباط معناداري وجود دارد (شدت اختالالت
در ستون دوم پرسشنامه کرنل ،يعني اگر احساس درد داشتهاند
ميزان آن چقدر بوده است).
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عالئم جسمانی

عالئم اضطرابی

کارکرد اجتماعی

عالئم افسردگی

سالمت عمومی کل
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کومش
کردند [ .]18در مطالعه آقاي فضلي و همکاران حدود  40تا
 ۵2%زنان خانهدار در قسمتهاي مﺨتلﻒ بدن خود درد را
گزارش کردند که بيشترين عضو درگير در اين اختالالت به
ترتيب در ناحيه کمر  ،%۵1/33گردن  ،%۵1شانه  %41/۵بوده
است که با نتايج مطالعه حاضر تا حدودي همخواني دارد [.]۵
از نتايج مطالعات حاضر ميتوان نتيجه گرفت ،زنان خانهدار
مستعد ابتال به اختالالت اسکلتي -عضالني هستند .شيوع باالي
 MSDsدر زنان خانهدار ايراني در اين مطالعه نشان ميدهد که
کار در منزل ميتواند عامل خطر بالقوه در ايجاد اختالالت
اسکلتي-عضالني باشد .از مهمترين داليل شيوع باالي MSDs
را ميتوان بهدليل برخي از ويژگيهاي اساسي کار در منزل
مانند؛ وجود کارهاي تکراري و مداوم ،ساعتهاي کاري نامنظم
و طوالني ،عدم استراحت کافي در طول شبانه روز در صورت
وجود فرزندان کمسن و مراقبت از کودک اشاره نمود.
دادههاي دموگرافيک در مطالعه حاضر نشان داد که سطح
تحصيالت دانشگاهي در ميزان شيوع  MSDSتأﺛيرگذار بوده
است ،به طوري که افراد با تحصيالت دانشگاهي به دليل آگاهي
بيشتر از وضعيت ارگونومي و تأﺛير آن در عملکرد و کارايي
آنها کمتر دچار آسيبهاي اسکلتي– عضالني بهخصوص در
ناحيه زانوها شدهاند .در همين راستا ،مطالعه فضلي و همکاران
با مطالعه حاضر همخواني داشته است [ .]۵تفاوت آماري
معنيداري بين افراد متاهل و مجرد مورد بررسي با ميزان شيوع
اختالالت اسکلتي -عضالني در اين مطالعه يافت نشد ،در حالي
که مطالعه اقاي فضلي خالف اين مشاهده شده است .شايد يکي
از داليل آن ميتوان گفت که اکثر شرکتکنندگان در مطالعه
حاضر خانمهاي متاهل بودند که ميتواند دليلي بر عدم مشاهده
رابطه معنيداري باشد.
از بين متﻐيرهاي دموگرافيک مورد بررسي ديگر در اين
مطالعه ،وزن و سن بود که ارتباط معناداري با ميزان شيوع
اختالالت اسکلتي -عضالني داشته است ،به طوري که با
افزايش وزن ،شيوع اختالالت در اندامهاي تحتاني مانند زانوها
افزايش داشته است .همچنين ،با افزايش سن ،شيوع اختالالت
در اندامهاي فوقاني مانند شانهها و پشت افزايش داشته است
در حالي که در اندامهاي انتهايي فوقاني مانند مچ دستها
معناداري معکوس مشاهده شده است که علت آن را ميتوان در
استفاده طوالني از ابزارهاي هوشمند مانند موبايل و شبکههاي
مجازي و کامپيوتر در پوسچرهاي نامناسب با توجه به اقتضاي
سن توجيه نمود که متاسفانه در اين تحقيﻖ ميزان استفاده از
ابزارهاي هوشمند بررسي نشده بود بنابراين نميتوان با قطعيت
اين دليل را عنوان کرد .در اين خصوص ،مطالعهاي که توسط
آقاي عقيلينژاد و همکاران در ارتباط سن با  MSDsبر روي

662

Downloaded from koomeshjournal.semums.ac.ir at 3:02 +0430 on Sunday April 18th 2021

زنان خانهدار انجام گرفته ،نتايج معناداري مثبت نشان داده است
[.]1
با توجه به نتايج کسب شده در رابطه با مولفههاي سالمت
عمومي خانمهاي خانهدار ،افراد مورد مطالعه از نظر بعد سالمت
جسماني ،عاليم اضطراب و افسردگي نسبت به عملکرد
اجتماعي در سطح مطلوبتري قرار داشتند .همچنين تمام
مولفههاي سالمت عمومي با شيوع اختالالت اندامهاي انتهايي
مانند دست و پاها رابطه معنيدار مستقيم داشت .بهطور کلي
افرادي که داراي مشکالت اسکلتي -عضالني بودند از احساس
سالمت عمومي کمتري برخوردار بودند .بهعبارتي وضعيت
سالمت افراد به شدت تحت تاﺛير اختالالت اسکلتي -عضالني
قرار ميگيرد .متاسفانه مطالعه مشابه در اين خصوص بر روي
زنان خانهدار يافت نشد ،اما با مطالعه مکملخواه و همکاران با
عنوان بررسي ارتباط بين سالمت عمومي و ميزان شيوع
اختالالت اسکلتي -عضالني کارکنان شرکت آبفاي فارس
همسو بود [.]8
در نتايج مطالعه حاضر در خصوص ارتباط سالمت عمومي
با مشﺨصات دموگرافيک (مانند سطح تحصيالت با عالئم
افسردگي -وضعيت تاهل با عالئم جسماني -سن با عالئم
افسردگي) نشان داد که ارتباط معنيدار معکوس وجود دارد،
بهعنوان مثال ،با افزايش سطح تحصيالت ،عالئم افسردگي در
زنان خانهدار کاهش مييابد ،در حالي که در برخي مطالعات،
اﺛر سن و تاهل را بر روي سالمت عمومي افراد معنادار نميدانند
[.]10
نتايج بررسي وضعيت بار کاري ذهني زنان خانهدار نشان
داد که شاخص عملکرد و کارايي باالترين ميانگين نمره
( )67/1۵را در پرسشنامه  NASA-TLXبه خود اختصاص
داده است .همچنين ،افزايش بعد «تالش و کوشش» و «عملکرد
و کارايي» و «فشار زماني» با افزايش شدت اختالالت
اسکلتي -عضالني همراه است .اين در حالي است که در مطالعه
حبوبي و همکاران با عنوان بررسي ارتباط بين بار کاري ذهني
و اختالالت اسکلتي -عضالني مرتبط با کار در کارکنان شرکت
فوالد کاويان اهواز بيشترين ميانگين نمره مربوط به شاخص
تالش و کوشش ( )84/83بود [ .]1۹با توجه به ماهيت شﻐل
خانهداري که انجام کارها بيشتر به صورت همزمان و در
وضعيتهاي نامناسب ارگونوميکي صورت ميگيرد ،در نتيجه
افراد براي انجام سريع کارها در حد مطلوب و با کارايي باال،
تالش و کوشش باالتري را صرف مينمايند که خود سبب وارد
آمدن بار کاري باال و استرس زيادي ميگردد که در نهايت منجر
به بروز  MSDSميشود.

] [ DOI: 10.29252/koomesh.22.4.655
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...عضالني-بررسي ارتباط بين شيوع اختالالت اسکلتي
 عدم تمايل براي تکميل:از جمله محدوديتهاي اين مطالعه
 عدم وجود مطالعات مشابه در بررسي ارتباط آنها،پرسشنامه
 بنابراين مقطعي بودن زمان،و دوره کوتاه مطالعه ميتوان نام برد
 منابع محدود و انجام مطالعه در بﺨشي از منطقه،مطالعه
 سنت و فرهنگ، رسوم،جﻐرافيايي کشور با توجه به آداب
 بنابراين.متفاوت ممکن است تأﺛير بر نتايج مطالعه داشته باشد
پيشنهاد ميشود مطالعات بعدي در اين زمينه فاکتورهاي ديگر
 ميزان، نقش و شﻐل و ميزان همکاري همسر،مانند تعداد فرزندان
 فرهنگي- وضعيت اقتصادي، نوع فعاليت،ساعات فعاليت
.بهصورت چند مرکزي در زمانهاي مﺨتلﻒ انجام گيرد
در کل يافتههاي مطالعه حاضر نشان داد که ميزان اختالالت
 عضالني در زنان خانهدار از شيوع بااليي برخوردار-اسکلتي
است و همچنين شاخص عملکرد اجتماعي باالترين نمره را در
.نمرات پرسشنامه سالمت عمومي به خود اختصاص داده بود
اين يافته ميتواند نشاندهنده اين مطلب باشد که اختالالت
 عضالني ميتواند باعث اختالل در روابط اجتماعي-اسکلتي
 نتايج بررسي وضعيت بار کاري، از طرفي.زنان خانهدار گردد
ذهني زنان خانهدار نشان داد که افزايش عملکرد و کارايي و
عضالني-تالش و کوشش با افزايش شدت اختالالت اسکلتي
 با توجه به نتايج مطالعه و اهميت و نقش زنان.همراه است
خانهدار در تأﺛيرگذاري مستقيم و غير مستقيم در بهرهوري
نيروي انساني پيشنهاد ميشود برنامه مداخلهاي جهت پيشگيري
 از طرف متوليان سالمت در نظر گرفتهMSDS يا کاهش وقوع
 انجام اقداماتي از قبيل استفاده از ابزار پرسشنامه در.شود
 جلسات،MSDS غربالگري و تشﺨيص افراد ابتالء به
 برگزاري کارگاههاي آموزشي و آگاهي در خصوص،مشاورهاي
 تصحيح پوسچر و آموزش نحوه،MSDS جلوگيري از ابتالء به
 استراحت کافي در شبانه روز جهت کاهش،صحيح انجام کارها
، ايجاد تنوع در کار و يکنواخت نبودن کارها،شدت اختالالت
-و قرار دادن برنامههاي تفريحي براي کاهش تنشهاي روحي
رواني ميتواند باعث افزايش اﺛربﺨشي و سالمت روان و
. عضالني گردد-تأﺛيرگذاري در کاهش آسيبهاي اسکلتي
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Introduction: Housekeeping is one of the occupations that have a variety of physical and psychological stresses.
On the other hand, the prevalence of musculoskeletal disorders (MSDS) is intensified by factors such as high physical
and mental workload. Therefore, this study was aimed in order to investigate the relation between prevalence of
musculoskeletal disorders with mental workload and general health in housewives.
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was carried out on 200 housewives by available
sampling method. The Persian version of Nordic Questionnaire, Cornell (CMDQ), General Health (GHQ28) Mental
workload (NASA-TLX) Questionnaire, were used for data collection.
Results: Demographic characteristics showed that 90.5% of selected society are married, 62% had no university
education and the average age was 42.33 ± 0.87 years. Interestingly, the results of this study show that, the highest
prevalence of musculoskeletal disorders was found to be in the low back region (48%), followed by mean score of
general health questionnaires (19.05± 8.34) and mental workload (52.16 ± 12.21). The result showed that there is a
significant difference between musculoskeletal disorders with mental workload and general health.
Conclusion: Considering the role of housewives in human resource productivity, suggested that interventions to
prevent MSDS and increase public health be considered by health authorities. Taking actions such as using the MSDS
questionnaire, counselling, workshops, awareness sessions, posture correction and training on how to get things done,
work-rest cycle program, diversification at work, and recreational programs can increase mental health, reduce mental
workload and reduce musculoskeletal injuries.
Keywords: Musculoskeletal Diseases, Mental workload, Health status, Housewives.
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