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   اختالالت اسكلتي عضالني و عوامل مرتبط با آن در بررسي
  دار مادران خانه

  
  4، آرش اكابري3، رضا حكمت شعار2، مجيد فالحي1سيد مهدي رضوي
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 ايرانسبزوار، ،  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار، گروه بهداشتت علميأعضو هي 3
  دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي، بجنورد، ايران ت علمي گروه آمار،أعضو هي 4
  

   سيدمهدي رضوي، معاونت بهداشتي،ي دانشگاه علوم پزشك،سبزوار :ولؤ مسسندهينونشاني 
E-mail: razavi_seyedmehdi@yahoo.com 

  
  11/6/91:، پذيرش24/4/91:، اصالح12/2/91:وصول

  چكيده
عضالني و -  اختالالت اسكلتيبا هدف بررسياين پژوهش .  مشاغل شيوع بااليي دارداغلبعضالني در - اختالالت اسكلتي :زمينه و هدف

   .دار انجام گرديدعوامل مرتبط با آن در بين مادران خانه
دار تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيتي سبزوار در سال  نفر از مادران خانه333 تحليلي روي – توصيفي مطالعهيك :هامواد و روش

  .ديده تكميل گرديدصورت حضوري توسط پرسشگران آموزشاطالعات با استفاده از پرسشنامه نورديك، به.  انجام گرفت1387- 1388
نتايج .  بود درصد2/21 ، درصد1/24 ، درصد5/49ترتيب هگردن و شانه ب هاي كمر، در اندام عضالني–ميزان شيوع اختالالت اسكلتي :هايافته

، بين درد پا و وسيله نظافت منزل )P=04/0(ها ، بين درد شانه و روش شستن لباس)BMI) 08/0=Pنشان داد كه بين درد كمر و زانوها و 
)01/0=P ( و بين درد زانو و استفاده از پلكان)004/0=P(داري وجود دارد در يك سال گذشته ارتباط معني.  

. داري وجود دارد عضالني در مادران خانه دار با وسايل و تجهيزات استفاده شده در منزل ارتباط معني–بين اختالالت اسكلتي  :گيرينتيجه
  .عضالني توصيه مي گردد- ثير اختالالت اسكلتيأانجام پژوهش بيشتر براي تعيين دقيق ت

  .سالمت شغلي عضالني، –اختالالت اسكلتيشيوع،  :اي كليدي هواژه

  
   همقدم

ترين عضالني يكي از مهم -  اختالالت اسكلتي
باشد و هاي سالمت شغلي در دنياي امروز ميموضوع

اختالالت ). 1( تقريبا در تمام مشاغل شيوع بااليي دارد
ها و عوارض در  عضالني تحت عنوان آسيب-اسكلتي

غضروف  ها،مفاصل،ليگامان ها،تاندون اعصاب، ها،ماهيجه
بيشتر مردم دردهاي ). 2( شوندوستون فقرات تعريف مي

عضالني را در بعضي از مراحل زندگيشان تجربه -اسكلتي
اند كه ها نشان دادههمچنين برخي بررسي). 3( كنندمي

عالئم ممكن است تحت  و ساير درد شيوع درد، محل

 گزارش كوتاه

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   دار مادران خانهدر عضالني اختالالت اسكلتي

 

396 1391زمستان/4شماره /19دوره                                                                   مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار          

دات كاري و همچنين ساير عوامل  و عاوضعيت بدن ثيرأت
اختالالت اسكلتي عضالني ). 4( دموگرافيك قرار گيرند

همه عوامل خطر  كلي، طوربه عاملي است، اي چندپديده
عوامل  چون عوامل ژنتيك، توان در چهار گروه،را مي

 اجتماعي و عوامل بيومكانيكي -عوامل رواني ،آناتوميك
عنوان به(شناسي ختعوامل ژنتيك و ري. بندي كردرده

 اجتماعي و -و عوامل رواني )مداخلهعوامل غيرقابل 
توان را مي )عنوان عوامل قابل دستكاريبه(بيومكانيكي 

). 5( براي پيشگيري از رخداد آسيب مورد استفاده قرار داد
دهد كه كاري ضايعات تروماي تجمعي هنگامي رخ مي

 گرفته و در صورت تكراري همراه با اعمال نيرو صورتهب
كار با ابزار اين  در. اين حالت عضوي از بدن درگير باشد

كارهاي  انجام بعضي از البته در. بيماري بسيار شايع است
چالنيدن  دستگاه تايپ و روزانه نظير پيانو زدن ،كار با
نان بخش بزرگي ز )6( باشدلباس نيز اين بيماري شايع مي

د زيرا زندگي زنان دهناز كل جمعيت آمريكا را تشكيل مي
  ).7( از مردان است تر سال طوالني7

ثير جنس روي كمردرد نتايج أت مطالعه بر از
بارلن و همكاران دريافتند مك .دست آمده استهمتفاوتي ب

كه در خصوص بار كاري سنگين، زنان بيش از مردان به 
شوند حال آنكه در مطالعاتي كه بر روي كمردرد مبتال مي

رفت، ميزان ابتال به كمر گت بويينگ انجام شرككاركنان 
از  نظرصرف). 8( درد در زنان كمتر از مردان بوده است

خم كردن هستند  وظايفي كه مستلزم بلند كردن و جنس،
 اما آمار، كنند،به زنان ومردان خطر برابري را تحميل مي

شيوع بيشتر سندرم تونل كارپال در زنان را نسبت به 
  ).9( هددمردان نشان مي

ضايي براي تهيه غذا، خواب هر خانه داراي  ف
هاي كار خانگي و از نظر تعداد و حجم توليد پست. است

شوند نسبت به آنچه كه آنها استفاده مي تجهيزاتي كه در
رو هستيم از اهميت و هصنعت و تجارت با آن روب در

هاي كار  لذا با توجه به پست.اولويت بيشتري برخودارند
 با آنها سروكار دارو تجهيزاتي كه مادران خانهخانگي 

 دارند و نبود آمار در خصوص شيوع اختالالت اسكلتي
تعيين   اين مطالعه با هدف،اين قشر جامعهعضالني در 

شيوع اختالالت اسكلتي عضالني و عوامل مرتبط با آن در 
  .ديگردانجام دار مادران خانه

  
  هامواد و روش

 نفر از 333 رويليلي  توصيفي تح مطالعهاين
  جمعيتيدار تحت پوشش پايگاه تحقيقاتمادران خانه

- ها به نمونه.گرديد انجام 1387-1388سبزوار در سال 

-صورت تصادفي انتخاب شدند و پس از كسب رضايت

  .گرديدندنامه كتبي وارد مطالعه 
جامعه مورد مطالعه با استفاده از پرسشنامه 

ايي و روايي بااليي برخوردار استاندارد نورديك كه از پاي
اين پرسشنامه از دو  .مورد بررسي قرار گرفتند است،

و بروز اختالالت اسكلتي  دموگرافيك بخش مشخصات
  گذشته،ر يك سالهاي مختلف بدن دعضالني در اندام

صورت حضوري توسط اطالعات به. شودتشكيل مي
ا  بهاداده. آوري گرديدپرسشگران آموزش ديده جمع

هاي آماري مونآز و 15نسخه SPSS افزار ستفاده از نرما
 .تحليل قرار گرفتتجزيه و ورد  متستكاي و تي مجذور

05/0p< معني دار در نظر گرفته شد.  
  
  ها افتهي

دار  از مادران خانه درصد1/41 نتايج نشان داد كه
جاروبرقي استفاده   از درصد9/31از ماشين لباسشويي و 

دار در  از مادران خانه درصد8/68ن همچني .كردندمي
 شيوع اختالالت اسكلتي  .كردندمنزل از پلكان استفاده مي

 5/49( هاي كمرعضالني در يك سال گذشته در اندام
 ) درصد2/21( شانهو )  درصد1/24( گردن ،)درصد

 بيشتر به دارمادران خانه .باشدها ميبيشتر از ساير اندام
دست و  ،) درصد18( گردن ،)د درص5/42( دليل درد كمر

سال ها در طي يكنسبت به ساير اندام ) درصد3/16(زانو 
نتايج  .اندهاي روزمره بازماندهگذشته از انجام فعاليت
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بين درد كمر و زانوها در يك سال گذشته و نشان داد كه 
BMI  008/0(باP=( بين . ردداري وجود داارتباط معني

با ماشين لباسشويي يا (ها روش شستن لباس و درد شانه
، بين درد پا و قوزك پا و وسيله )=04/0P(با  )دست

 و )=01/0P(با ) جاروبرقي يا جاروي دستي( نظافت منزل
 ارتباط )=004/0P(بين درد زانو و استفاده از پلكان با 

 درد شانه و روش شستن نيب .تداري وجود داشمعني
نظافت منزل  لهي درد پا و وسني، ب)=04/0P(ها لباس

)01/0P= (درد زانو و استفاده از پلكان نيو ب )004/0P= (
  . وجود داشتيداريسال گذشته ارتباط معنكيدر 

  
  بحث 

وهش نشان داد كه شيوع پژهاي اين يافته
دار در اختالالت اسكلتي عضالني در بين مادران خانه

هاي بدن از ساير قسمت  زانوشانه و گردن، نواحي كمر،
عضالني  اين مطالعه بين اختالالت اسكلتي ر د.بودبيشتر 

داري وجود و تعداد زايمان و تعداد فرزند ارتباط معني
   .نداشت

در بين مادران )  درصد5/49( درد شيوع كمر
دار مشابه آماري است كه در بسياري كشورها نظير خانه

در يك مطالعه مرور . باشدمي )6( دانمارك و آمريكا
روي كمردرد   مطالعه كه بر80ا بررسي  كه بسيستماتيك

طور متوسط شيوع كمردرد هب ناشي از كار انجام شده بود،
   ).3(  بود درصد40-50

- با توجه به اينكه اين شيوع در جمعيت كاري مي

-در مادران خانه)  درصد5/49( ميزان شيوع كمردرد باشد،

دهنده اين است كه بين كار در منزل و بيرون دار نشان

ترين عامل مرتبط با شيوع مهم .وتي وجود نداردتفا
حركات (دار پوسچر نامناسب كمر كمردرد در مادران خانه

هنگام جارو كردن منزل  )خمش و پيچش كمر تكراري،
   .باشدمي

 1/24( و گردن)  درصد2/21( شيوع درد شانه
دليل استاتيك بودن عمل هدار بدر مادران خانه) درصد

منظور ست و اعمال نيروي زياد بهها با دشستن لباس
 1/24( لبته شيوع درد گردنا. باشدها مينظافت لباس

 ) درصد65( دار كمتر از شيوع آنان خانهرددر ما) درصد
  دانماركي و عربستان سعودي خانمدر بين دندانپزشكان

توان در پوسچر استاتيك گردن  بود كه علت آن را مي)6(
يين بودن گردن در هنگام كار مدت طوالني و پابه

 67نيدو و همكاران در مطالعه . دندانپزشكان دانست
عضالني را گزارش  درد اسكلتيكشاورز زنان از  درصد
طور ه گذشته بسالوع اختالالت در يكشي. )10( كردند

كه بيشتر از شيوع   بود درصد9/63- درصد3/73متوسط 
  . باشداختالالت در مطالعه حاضر مي

 نسبت به مادران  در زنان كشاورزيوع باالاين ش
كار  حمل بارهاي سنگين، توان به سن باال،دار را ميخانه

كار در  هايي كه باالتر از ارتفاع شانه هستند،با دست
اين . رده و زانو زده نسبت دادحالت چمباتمه و قوز ك

مطالعه نشان داد كه وجود پلكان در منزل باعث افزايش 
-راساس يافتهب .شوددار مي در مادران خانهشيوع درد زانو

 اختالالت اسكلتي  بينمشخص شد كه هاي مطالعه
-دار با وسايل منزل ارتباط معنيعضالني در مادران خانه

توان اختالالت اسكلتي عضالني مي پس.  دارد وجودداري
 تمام مشاغل براي مادران را مشكلي مهم همانند تقريباً

انجام پژوهش بيشتر براي تعيين . دار در نظر گرفتخانه
  .گرددتوصيه ميعضالني  ثير اختالالت اسكلتيأدقيق ت

  
   و قدردانيتشكر

 معاونت طرح پژوهشي مصوب  حاصلاين مطالعه
دانشگاه علوم پزشكي سبزوار به شماره پژوهشي 

 1387-88 سبزوار در سالمشخصات فردي مادران خانه دار :1جدول

نمايه   قد  وزن  سن  مشخصات
 توده بدن

تعداد 
 فرزند

تعداد 
 زايمان

 47/3 13/3 65/26 16/157 21/65 26/40  ميانگين
انحراف 
 معيار

6/13 83/11 02/10 83/4 23/2 82/2 
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از همكاري صميمانه معاونت  .باشد مي387120716
  درماني شهيدمركز بهداشتي رابطين و يمحترم بهداشت

، تشكر ند  ما را ياري نمودقي تحقنيانجام ا  كه درالداغي
  .گرددو قدرداني مي
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Abstract  
Background: Musculoskeletal disorders are one of the most 
important occupational health issues in the world.  
Materials and methods: This cross-sectional study was 
conducted on 333 stay-at-home working mothers. We used 
modified Nordic questionnaire for this study. Data was collected 
by trained interviewers.  
Results: The most common musculoskeletal disorders were in 
the low back (49.5%), neck (24.1%), and shoulder (21.2%) areas. 
The results showed that there were significant relationships 
between low back and knee pain and BMI (p=0.008), between 
shoulder pain and laundry method (p=0.04), between leg pain 
and house cleaning method (p=0.01), and between knee pain 
and use of stairways (p=0.004).  
Conclusion: There is a significant relationship between 
musculoskeletal disorders and the use of various devices in 
household chores. More research is recommended to clearly 
identify the correlates of musculoskeletal disorders. 
Key words: Prevalence، Musculoskeletal Diseases،Occupational 
Health 
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