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Background and Objective: Considering the importance and high
prevalence of musculoskeletal disorders, this study aimed to investigate the
role of mental workload, fatigue, and sleep quality in the development of
musculoskeletal disorders.
Materials and Methods: This study included 243 employees working
at Borujerd health center. The participants were selected based on
simple random sampling. The data were collected using the Cornell
Musculoskeletal Disorders Questionnaire, Sophie Fatigue Questionnaire,
and Pittsburgh Sleep Quality Questionnaire. Moreover, the Subjective
Workload Assessment Technique was utilized to evaluate the mental
workload. The data were analyzed using SPSS software (Version 18)
through the Pearson correlation coefficient, the Chi-square test, and
regression analysis.
Results: According to the results of this study, back pain was ranked as the
most prevalent disorder. The results of the correlation analysis showed a
significant association between mental workload and fatigue with
musculoskeletal disorders (P≤0.05). Moreover, a significant relationship
was observed between sleep quality and musculoskeletal disorders (P≤0.05).
Conclusion: It can be concluded that reduced workload and fatigue, as well
as improved sleep quality, can decrease the risk of musculoskeletal disorders
among the staff.
Keywords: Fatigue; Mental workload; Musculoskeletal Disorder; Sleep
Quality
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مقاله پژوهشی

بررسی نقش بارکاری ذهنی ،خستگی و کیفیت خواب در ایجاد اختالالت اسکلتی -عضالنی
محمد بابامیری ،1رشید حیدری مقدم ،1حمید سعیدنیا ،2یونس محمدی ،3جمشید

جودکی*،2

 1مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،گروه ارگونومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 2کارشناس ارشد ارگونومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 3مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت  ،گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
* نویسنده مسئول :جمشید جودکی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
ایمیلjamshid.judaki@yahoo.com :

چکیده
تاریخ دریافت مقاله1397/06/11 :
تاریخ پذیرش مقاله1397/11/30 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :با توجه به اهمیت و شیوع باالی اختالالت اسکلتی -عضالنی (،)Musculoskeletal Disorder
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بارکاری ذهنی ،خستگی و کیفیت خواب در ایجاد اختالالت اسکلتی-
عضالنی انجام شد.
مواد و روشها :جامعه پژوهش حاضر کارمندان شاغل در مرکز بهداشت شهر بروجرد بودند که براساس
نمونهگیری تصادفی ساده 243 ،نفر از آنها بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزارهای مورد استفاده در این
پژوهش ،پرسشنامه اختالالت اسکلتی -عضالنی کرنل ( CMDQ: Cronell Musculoskeletal Discomfort
 ،)Questionnaireپرسشنامه خستگی سوفی ( )SOFI: Swedish Occupational Fatigue Inventoryو
پرسشنامه کیفیت خواب پیتسبورگ ( )PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Questionnaireبودند .بهمنظور
ارزیابی بارکار ذهنی از روش  )Subjective Workload Assessment Technique( SWATاستفاده گردید.
جهت تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از آزمونهای آماری ضریب همبستگی  ،Pearsonکای دو و تحلیل رگرسیون
با استفاده از نرمافزار  SPSS 18بهره گرفته شد.
یافتهها :براساس نتایج بهدستآمده از این مطالعه ،کمردرد بیشترین میزان شیوع را داشت .نتایج تحلیل
همبستگی نشان دادند که بین بارکار ذهنی و خستگی با اختالالت اسکلتی -عضالنی رابطه معناداری وجود
دارد ( .)P≤0/05همچنین بر مبنای نتایج بین کیفیت خواب با اختالالت اسکلتی -عضالنی رابطه معناداری
بهدست آمد (.)P<0/05
نتیجه گیری :براساس نتایج پژوهش حاضر میتوان چنین نتیجه گرفت که با کاهش بارکاری ذهنی،
کاهش خستگی و بهبود کیفیت خواب میتوان احتمال بروز اختالالت اسکلتی -عضالنی در کارکنان را
کاهش داد.
واژگان کلیدی :اختالالت اسکلتی -عضالنی؛ بارکاری ذهنی؛ خستگی؛ کیفیت خواب

مقدمه
در میان گروههای مختلف شغلی در بخش سالمت به دلیل
اینکه استرس شغلی باالتری را تجربه میکنند ،اختالالت
اسکلتی -عضالنی از شیوع باالتری برخوردار میباشند ].[1
اختالالت اسکلتی -عضالنی یکی از علتهای مهم ناتوانی و غیبت
از محل کار هستند ] .[2،3اختالالت اسکلتی -عضالنی مرتبط با
کار بهعنوان عامل مهمی در ازدسترفتن زمان کاری ،آسیبهای
انسانی نیروی کار و افزایش هزینهها تلقی میشوند که  48درصد
از کل بیماریهای شغلی را دربرمیگیرند ] .[4اختالالت اسکلتی-
عضالنی مرتبط با کار حدود  40درصد از کل غرامتهای شغلی

2

را به خود اختصاص میدهند ] 50 .[5درصد از مراجعاتی که به
پزشکان میشود ،به دلیل بیماریهای اسکلتی -عضالنی است
] .[6در یک نظرسنجی که توسط اتحادیه اروپا در سال 2000در
 15کشور انجام شد ،بیان گردید که  40درصد از کارگران باالی
 45سال عالئم اسکلتی -عضالنی مرتبط با کار را گزارش کردهاند
] .[7در ایالت متحده ،کمردرد شایعترین بیماری شغلی است که
 43درصد از بیماریهای غیرکشنده را شامل میشود ] .[8یکی
از عوامل تأثیرگذار بر رفتار و عملکرد پرستاران در محیط کار،
بارکار ذهنی میباشد .بارکار ذهنی تالشی است که ذهن در حین
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بابامیری و همکاران

انجام وظیفه انجام میدهد و بهصورت "سطحی از نیاز فکری و
شناختی و یا تالش تحلیلی مورد نیاز کارگر یا کارکنان جهت
انجام تقاضای فیزیکی ،زمانی و محیطی یک وظیفه مشخص
"تعریف شده است .طاهری و حبیبی در مطالعهای نشان دادند
که بارکاری ذهنی و ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی در بین
پرستاران زیاد بوده و بین این دو متغیر ارتباط معناداری وجود
دارد .محمدزاده و همکاران نیز عنوان نمودند که بین میزان
ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی و بارکاری ذهنی کلی و دیگر ابعاد
آن شامل :نیاز ذهنی ،نیاز فیزیکی ،نیاز زمانی ،میزان ناامیدی و
میزان تالش با میزان ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی رابطه
معناداری وجود دارد ].[1،9
مشاغل بهداشتی -درمانی به دلیل ماهیت کاری در معرض
ریسک باالیی برای خستگی ( )Fatigueو بهویژه اختالالت
اسکلتی -عضالنی قرار دارند ] .[10، 11خستگی عبارت است از
خستهشدن روح یا جسم که میتواند به دلیل بارکاری ،استرس
یا بیماریهای جسمی و روحی باشد ] .[12در مطالعاتی که در
مورد خستگی انجام شدهاند ،میزان خستگی معادل  20درصد
برآورد گردیده و در بررسیهای دیگر میزان خستگی برابر با
 7-45درصد بیان شده است ] .[12بلقینپور و همکاران نیز در
پژوهشی نشان دادند که بین خستگی و گردندرد ،پشتدرد،
کمردرد و پادرد رابطه معناداری وجود دارد ].[13
شرایط کار در محیطهای مراقبتهای بهداشتی بهگونهای
است که نیاز بهقرارگرفتن در معرض ترکیبی از نیازهای جسمی
و روانی است ] .[14بارکاری باال در این محیطها بهعنوان یکی
از مهمترین استرسورهای شغلی می باشد که به وسیله پرستاران
گزارش شده است ] .[15استرس شغلی ،نوبت کاری و حجم
کار فیزیکی با خواب تداخل دارد و با خستگی مرتبط میباشد
] .[16خواب یکی از عوامل مهمی است که نقش بهسزایی در
سالمت انسان دارد .خواب یک مکانیسم فیزیولوژیکی بدن است
که باعث بازیابی توان ازدست رفته و رفع خستگی ناشی از
فعالیت میشود  .هرگونه اختالل در خواب انسان میتواند منجر
به مشکالت جسمی و روانی و کاهش کارایی فرد گردد .در این
راستا در مطالعهای که توسط  Tekeogluو همکاران انجام شد،
مشخص گردید که بین نمره درد ارزیابیشده با کیفیت ذهنی
خواب ( ،)Subjective Sleep Qualityتأخیر خواب ،مدت
خواب ،میزان بازدهی خواب و اختالل خواب رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد؛ اما بین نمره درد ارزیابیشده با استفاده
از داروهای خوابآور و اختالل عملکردی روزانه همبستگی
معناداری مشاهده نشد ] .[17در پژوهشی که توسط  Leeو
همکاران صورت گرفت نیز مشخص گردید که درد مفاصل
پشت ،شانه و پا و همچنین تعداد مفاصل دردناک با کیفیت
ضعیف خواب ارتباط دارد .شایان ذکر است که تعداد مفاصل
دردناک به طور قابل توجهی با نمره کل کیفیت خواب
همبستگی مثبت داشت ].[18
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با توجه به آنچه که گفته شد بارکاری ،خستگی و کیفیت
خواب متغیرهایی هستند که میتوانند در کارکنان مرکز بهداشت
(به دلیل ماهیت شغل) بهصورت منفی تحت تأثیر قرار گرفته و
منجر به ایجاد شکایات و مشکالت اسکلتی -عضالنی شوند؛ از این
رو در جهت مشخصشدن هرچه بهتر این رابطه ،پژوهش حاضر
با هدف بررسی نقش بارکاری ذهنی ،خستگی و کیفیت خواب در
ایجاد اختالالت اسکلتی -عضالنی انجام شد.
مواد و روشها
پژوهش مقطعی حاضر در سال  1396در مورد کارکنان مرکز
بهداشت شهرستان بروجرد انجام شد .در این مطالعه  243نفر
شرکت نمودند .پیش از تکمیل پرسشنامهها توسط گروه مطالعه،
اهداف اصلی پژوهش برای شرکتکنندگان توضیح داده شد و فرم
رضایتنامه کتبی میان آنها توزیع گردید .پس از آن پرسشنامهها
در اختیار کارکنان قرار گرفت .جهت گردآوری اطالعات از
پرسشنامههای زیر استفاده گردید:

پرسشنامه ناراحتی اختالالت اسکلتی -عضالنی کرنل
()CMDQ
این پرسشنامه در سال  1999توسط  Hedgeو همکاران
تدوین شد و برای مطالعات مقطعی استفاده گردید .در این
پرسشنامه فراوانی ناراحتی ،شدت ناراحتی و تأثیر آن بر توان
کاری در هفته کاری گذشته مورد بررسی قرار میگیرد و  12عضو
بدن که در مجموع  20قسمت میباشند ،مورد آنالیز قرار
میگیرند .در مطالعهای که توسط عفیفهزاده و همکاران بهمنظور
بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه انجام شد ،ضریب آلفای
کرونباخ کلی پرسشنامه معادل  0/986بهدست آمد ].[19

پرسشنامه بررسی خستگی شغلی ()SOFI
این پرسشنامه در سال  1997توسط  Asbergو همکاران
طراحی و ارائه شد .این پرسشنامه ابزاری چندبعدی است که
برای سنجش کیفیت و شدت خستگی حاد درکشده به کار می
رود و قادر است که جنبههای روانی و جسمانی را ارزیابی کند.
این پرسشنامه دارای  20آیتم است که از پنج بعد فقدان انرژی،
تالش جسمانی ،ناراحتی جسمی ،فقدان انگیزش و خوابآلودگی
تشکیل شده است .نمره خستگی تا  33نشاندهنده خستگی کم،
نمره  34-66نشاندهنده خستگی متوسط و نمره  67به باال
نشاندهنده خستگی باال میباشد .باید خاطرنشان ساخت که برای
حساسیت بیشتر ،این ابزار بر روی مقیاس لیکرت  11درجهای از
صفر (اصالً) تا ( 10با توافق بسیار زیاد) نمرهگذاری میشود .در
مطالعهای که توسط جوادپور و همکاران در سال  2015بهمنظور
بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه  SOFIانجام شد،
مقدار ضریب آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه در گستره -0/899
 0/69بهدست آمد ].[20

3
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پرسشنامه است (بهطور مثال نمره  1به عدد  111در جدول
تعلق دارد ،عدد  333در جدول نمره  27میگیرد و بقیه حالتها
نمراتی بین  1تا  27را کسب میکنند) و در آن پس از
مشخصشدن نمره در جدول آن را به درصد تبدیل میکنیم)
درصد واقعی بارکاری فکری از  100نمره محاسبه میگردد .شایان
ذکر است که بارکار فکری تا میزان  33درصد نشاندهنده بارکار
فکری کم ،بین  34-66درصد نشاندهنده بارکار فکری متوسط
و از  67درصد به باال نشاندهنده بارکار فکری باال میباشد .روایی
و پایایی نسخه فارسی این پرسشنامه در پژوهش حاضر بررسی
شد و ضریب آلفای کرونباخ کلی آن معادل  0/84بهدست آمد.
جهت آنالیز دادهها از نرمافزار  SPSS 18و نیز آمار توصیفی،
آزمونهای آنالیز واریانس ،t ،کای دو و ضریب همبستگی
 Pearsonدر سطح معناداری  0/05استفاده گردید.

پرسشنامه کیفیت خواب پیتسبورگ ()PSQI
این پرسشنامه نخستین بار توسط دکتر  Boiseو همکاران
( )1989ساخته شد .این پژوهشگران انسجام درونی پرسشنامه را
با استفاده از آلفای کرونباخ معادل  0/83بهدست آوردند .این
مقیاس شامل هفت مؤلفه میباشد که عبارت هستند از :کیفیت
ذهنی خواب ،مدت زمان خواب ،تأخیر در خواب ،میزان بازدهی
خواب ،اختالل در خواب ،استفاده از داروی خوابآور و اختالل در
عملکرد روزانه .این پرسشنامه شامل  18سؤال خودسنجی است
که ترکیبی از هفت مؤلفه هستند و دامنه هریک از آنها در یک
طیف لیکرت چهار درجهای از  0تا  3متغیر میباشد .در تمامی
موارد "نبود مشکل خواب :نمره  ،0مشکل خواب متوسط :نمره
 ،1مشکل خواب جدی :نمره  2و مشکل خواب بسیار جدی :نمره
 "3را نشان میدهد .ترکیب نمرات هفت مؤلفه با یکدیگر ،یک
نمره کلی محسوب میگردد؛ با یک دامنه از صفر تا  21که نمره
صفر نشاندهنده هیچگونه مشکل خواب بوده و نمره 21
نشاندهنده چندین مشکل در تمامی محدودهها میباشد .روایی
و پایایی این پرسشنامه معادل  0/73و  0/74گزارش شده و نقطه
برش آن معادل  5در نظر گرفته شده است؛ نمرات باالتر از آن
نشاندهنده نامطلوببودن کیفیت خواب میباشد ].[21

یافتهها
مطالعه حاضر در ارتباط با  243نفر از کارکنان مرکز بهداشت
صورت گرفت .میانگین سنی شرکتکنندگان  37/37±8/34بود.
 132نفر از شرکتکنندگان ( 54/3درصد) زن و  111نفر (45/7
درصد) مرد بودند .از نظر توزیع جمعیت بر حسب میزان
تحصیالت ،افرادی که دارای تحصیالت در سطح کارشناسی بودند
با  56درصد بیشترین حجم جمعیت را تشکیل میدادند و افراد
با تحصیالت دیپلم ،فوق دیپلم ،کارشناسی ارشد و دکتری
بهترتیب با  10/7 ،11/1 ،19/3و  2/9درصد در ردههای بعدی
قرار گرفتند .شایان ذکر است که میانگین سابقه کار افراد
 12/48±8/05بود .به لحاظ وضعیت استخدامی نیز  146نفر
( 60/1درصد) رسمی 21 ،نفر ( 8/6درصد) پیمانی و  76نفر
( 31/3درصد) قراردادی بودند .همچنین در ارتباط با وضعیت
تأهل افراد شرکتکننده در پژوهش باید گفت که  54نفر (22/2
درصد) مجرد و  188نفر ( 77/4درصد) متأهل بودند.
همانطور که در نمودار  1نشان داده شده است ،کمردرد با
 33/9درصد بیشترین شکایت را در بین کارکنان بهداشتی-
درمانی دارد و درد در قسمت فوقانی پشت ،ران و زانو بهترتیب با

پرسشنامه بارکاری ذهنی ()SWAT
این پرسشنامه در سال  1998توسط  Reidو Nygren

براساس مدل چندبعدی بارکار ذهنی تدوین شد و روایی آن
توسط  Diazو همکاران تأیید گردید ] .[22روش  SWATشامل
اندازهگیری بارکاری ذهنی بر پایه سه بعد بار مدت زمان ،بار تالش
فکری و بار استرس روانی میباشد که هر بعد با مقیاس
نرخگذاری سهنقطهای (کم ،متوسط و زیاد) مشخص میشود.
پس از انتخاب امتیازات برای هریک از ابعاد ،یک عدد از  1تا 3
بهدست میآید و در مجموع یک عدد سه رقمی حاصل میشود
که با مقایسهکردن عدد سه رقمی بهدستآمده با مقیاس
نمرهدهی روش (که شامل  27حالت از نمره  1-27میباشد که
هر حالت مشخصکننده یکی از اعداد سه رقمی بهدستآمده از
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نمودار  :1توزیع فراوانی ناراحتی های اسکلتی عضالنی در بین کارکنان
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 32/9 ،33/7و  30/5درصد پس از کمردرد بیشترین میزان
شکایت را به خود اختصاص دادهاند.
بر مبنای نتایج کمترین شکایت درد در ناحیه باسن ،مچ
دست و قسمت تحتانی پا بهترتیب معادل  13/2 ،10/3و 17/7
درصد بود .بهطور کلی از بین کلیه افراد شرکتکننده در پژوهش،
 33/3درصد حداقل یک مورد درد در اندامهای خود داشتند.
اطالعات مربوط به بارکار فکری ،کیفیت خواب و خستگی افراد
مورد مطالعه در جدول  1نشان میدهد که میانگین خستگی در
افراد زیاد بوده و بارکار ذهنی در آنها متوسط میباشد .همچنین
درصد افرادی که کیفیت خواب مناسب داشتند از افرادی که
دارای کیفیت خواب نامناسب بودند ،بیشتر است.
نتایج حاصل از پرسشنامه کیفیت خواب پیتسبورگ حاکی از
آن بودند که از میان افراد شرکتکننده در پژوهش 143 ،نفر
( 58/8درصد) دارای کیفیت خواب مناسب بودند و  100نفر
( 42/2درصد) کیفیت خواب نامناسب داشتند .نتایج آزمون کای

جدول  :1اطالعات مربوط به بارکار ذهنی ،کیفیت خواب و خستگی
افراد مورد مطالعه
میانگین

انحراف معیار استاندارد

خستگی

71/67

25/36

بارکار ذهنی

52/87

28/19

کیفیت خواب

مناسب

)58/8( 143

(درصد) N

نامناسب

)41/2( 100

دو نیز نشان دادند که بین کیفیت خواب با اختالالت اسکلتی-
عضالنی رابطه معناداری وجود دارد (.)P<0/05
عالوهبراین ،نتایج حاصل از پرسشنامه سوفی گویای آن
بودند که میانگین نمره خستگی معادل  71/67±25/36می
باشد .نتایج آزمون  tمستقل نیز نشان دادند که بین خستگی
و اختالالت اسکلتی -عضالنی رابطه معناداری وجود دارد
(.)P<0/05

جدول  :2رابطه بین بارکار ذهنی ،خستگی و کیفیت خواب با اختالالت اسکلتی -عضالنی
اختالالت اسکلتی -عضالنی
درد گردن
درد شانه راست
درد شانه چپ
درد قسمت فوقانی پشت
درد قسمت فوقانی بازوی راست
درد قسمت فوقانی بازوی چپ
درد قسمت تحتانی پشت
درد ساعد راست
درد ساعد چپ
درد مچ دست راست
درد مچ دست چپ
درد باسن
درد ران راست
درد ران چپ
درد زانوی راست
درد زانوی چپ
درد قسمت تحتانی پای راست
درد قسمت تحتانی پای چپ

خستگی

بارکار ذهنی
*

**

0/03
0/846
0/06
0/176
0/284
0/204
0/999
0/554
0/622
0/518
0/283
0/259
0/166
0/943
0/366
0/862
0/457
0/327

0/0001
**0/0001
**0/002
**0/0001
0/129
*0/01
**0/0001
0/08
0/19
**0/0001
**0/0001
0/839
**0/002
*0/02
*0/04
**0/005
*0/02
*0/04

کیفیت خواب
0/36
0/69
0/07
0/37
0/52
0/29
0/1
0/59
0/49
0/358
0/49
0/76
0/27
*0/01
*0/03
0/06
0/13
0/15

* کمتر از 0/05؛ ** کمتر از 0/01
جدول  :3رابطه بین متغیرهای کیفیت خواب ،استرس و بارکار ذهنی با شدت کلی اختالالت اسکلتی -عضالنی
متغیر
اختالالت اسکلتی -عضالنی

میزان رابطه
سطح معناداری

بحث
مطالعه حاضر به بررسی نقش بارکاری ذهنی ،خستگی و
کیفیت خواب در ایجاد اختالالت اسکلتی -عضالنی پرداخته است.
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کیفیت خواب
+0/15
P<0/05

خستگی
+0/34
P<0/05

بارکار ذهنی
+0/09
P<0/05

نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که میانگین بارکار ذهنی
کارکنان مرکز بهداشت  52/9درصد است که نشاندهنده بارکار
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فکری متوسط میباشد .در این مطالعه با توجه به آزمون کای دو
نشان داده شد که بین بارکار ذهنی و اختالالت اسکلتی -عضالنی
رابطه معناداری وجود دارد؛ بدینمعنا که بارکار ذهنی در افرادی
که اختالالت اسکلتی -عضالنی داشتند؛ بهطور معناداری بیشتر
از افرادی بود که اختالالت اسکلتی -عضالنی نداشتند .همچنین،
میانگین بارکار ذهنی در افرادی که اختالالت -اسکلتی عضالنی
نداشتند  41/75و میانگین آن در افرادی که اختالالت اسکلتی-
عضالنی داشتند  63/13بود که با مطالعه سعادتفر و همکاران
که در مورد بررسی ارتباط بارکاری با بیماریهای اسکلتی-
عضالنی در سال  2009در شرکت توزیع نیروی برق انجام شد
] [23و نیز با مطالعه گیاهی و همکاران که در ارتباط با ارزیابی
ریسک بارکار ذهنی در ایجاد اختالالت اسکلتی -عضالنی در
کارمندان بانک در سال  2013انجام شد ،همخوانی داشت ].[24
عالوهبراین ،نتایج بهدستآمده با یافتههای مطالعه محمدزاده و
همکاران که در آن به بررسی ارتباط توان کاری و بارکار ذهنی با
اختالالت اسکلتی -عضالنی در مشاغل صنعتی در سال 2015
پرداختند ] ،[9نتایج پژوهش  Costaو همکاران در مورد توان
کاری و اختالالت اسکلتی -عضالنی در کارکنان بهداشت در سال
 [25] 2009و در نهایت با نتایج پژوهش بلقین آبادی و همکاران
( )2017در راستای بررسی ارتباط بین بار اختالالت اسکلتی-
عضالنی و بارکار ذهنی در کارگران صنعت کاشی و سرامیک که
در آن گزارش نمودند که بین بارکار ذهنی و اختالالت اسکلتی
رابطه معناداری وجود دارد ،همسویی داشت ].[26
از سوی دیگر با توجه به آزمون  tمستقل ،رابطه معناداری بین
خستگی و اختالالت اسکلتی -عضالنی وجود داشت و با افزایش
مقدار خستگی در افراد ،اختالالت اسکلتی -عضالنی نیز افزایش
مییافت که این مهم با نتایج مطالعه بلقینآبادی و همکاران در
راستای بررسی رابطه بین اختالالت اسکلتی -عضالنی ،استرس
شغلی و خستگی در کارکنان یک صنعت مواد غذایی در سال
 2013همخوانی داشت .پژوهشگران فوق به این نتیجه رسیدند که
بین خستگی و گردندرد ،کمردرد و پادرد رابطه معناداری وجود
دارد که این یافته با نتایج حاصل از مطالعه حاضر همخوانی داشت
] .[25در پژوهش دانشمندی و همکاران نیز که در سال 2017
انجام شد ،گزارش گردید که بین اختالالت اسکلتی -عضالنی و
خستگی رابطه معناداری وجود دارد ] .[27همچنین در مطالعه
 Shattuckو همکاران در سال  ،2016رابطه معناداری بین
اختالالت اسکلتی -عضالنی و خستگی مشاهده گردید ].[28
از سوی دیگر ،مطابق با آزمون کای دو مشخص شد که بین
کیفیت خواب با اختالالت اسکلتی -عضالنی رابطه معناداری
وجود دارد که این مهم با نتایج مطالعه  Juhaو همکاران که در
مورد بررسی کیفیت و کمیت ناکافی خواب در بروز اختالالت
اسکلتی -عضالنی در سال  2009انجام شد و در آن گزارش گردید
که گردندرد و شانهدرد در افرادی که کمیت و کیفیت خواب
آنها بد است ،بیشتر میباشد همخوانی دارد ] .[29در پژوهشی

6

که توسط عباسی و همکاران در مورد بررسی رابطه بین کیفیت
خواب با بیماری آرتریت روماتوئید و شدت آن در سال 2013
انجام شد نیز این نتیجه گزارش گردید که کیفیت خواب افراد
مبتال به آرتریت روماتوئید نسبت به گروه شاهد بدتر میباشد.
همچنین کیفیت خواب با شدت بیماری و شدت درد بیماران
ارتباط داشت و با افزایش شدت بیماری و افزایش درد بیماران،
کیفیت خواب بدتر میشد ] .[30عالوهبراین ،در مطالعهای که
توسط  Edizو همکاران در سال  2013در مورد بررسی رابطه
بین درد شانه و کیفیت خواب انجام شد ،این نتیجه گزارش گردید
که بین کیفیت خواب و درد شانه رابطه معناداری وجود دارد که
این مهم با نتایج مطالعه حاضر همخوان بود ].[31
محدودیت عمده این پژوهش استفاده از سنجشهای
خودگزارشی بود .استفاده از ابزارهای عینیتر مانند پلیسومنوگرافی
برای ارزیابی کیفیت خواب و الکترومیوگرافی برای ارزیابی خستگی
سبب کسب اطالعات دقیقتر میشود .عالوهبراین ،پاسخها ممکن
است به وسیله جوابهای نادرست تحت تأثیر قرار گیرند .برای
مقابله با این تهدید ،به شرکتکنندگان اطمینان داده شد که
پرسشنامهها بینام و دادهها محرمانه خواهند بود و راهنماییهای
الزم حین تکمیل پرسشنامهها به شرکتکنندگان ارائه خواهد شد.
محدودیت دیگر این پژوهش مکان اجرای آن بود .در این راستا
پیشنهاد میگردد این پژوهش در سازمانهای دیگر انجام شود و
نتایج آن با پژوهش حاضر مقایسه گردد.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که بارکار ذهنی،
خستگی و کیفیت خواب نامناسب ،ریسکفاکتورهای اختالالت
اسکلتی -عضالنی میباشند و تعدیل یا حذف ریسکفاکتورهای
شناساییشده در ایجاد اختالالت اسکلتی -عضالنی نیازمند
اجرای یک برنامهریزی مدیریتی در سازمان است؛ از این رو برای
حل این مشکل و بهحداقلرساندن آن در جامعه مورد مطالعه
بایست عالوه بر مرتفعکردن مشکالت پوسچرهای نامناسب کاری
و بهبود وضعیت ارگونومی محل کار ،به مشکالت روحی و روانی
افراد نیز توجه بیشتری گردد و در جهت برطرفنمودن آنها
تالش شود.
نتیجهگیری
از نتایج این پژوهش میتوان چنین نتیجهگیری کرد که
کاهش بارکاری ذهنی ،کاهش خستگی و بهبود کیفیت خواب می
تواند احتمال بروز اختالالت اسکلتی -عضالنی را در کارکنان
کاهش دهد؛ بنابراین استفاده از اصول روانشناسی کار میتواند در
کاهش اختالالت اسکلتی -عضالنی نتیجهبخش باشد.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله نویسندگان مراتب تقدیر و تشکر خود را از تمامی
شرکتکنندگان در این پژوهش و نیز افرادی که آنها را در انجام
این پژوهش یاری رساندند ،اعالم میدارند.
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