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چکیده
مقدمه :اختالالت اسکلتی عضالنی یکی از شایع ترین بیماری های شغلی می باشد ،برای جلوگیری از بروز این گونه اختالالت
بررسی و شناخت عوامل زمینهای آن حائز اهمیت می باشد .مطالعه حاضر با هدف اولیه بررسی شیوع اختالالت اسکلتی
عضالنی در صنایع فوالد و هدف نهایی بررسی ارتباط بین تعارض کار-خانواده به عنوان عامل اجتماعی و اختالالت اسکلتی
عضالنی صورت گرفته است.
روش کار :این مطالعه در بخش فوالدسازی یکی از صنایع فوالد کشور با جامعه آماری  274نفر انجام شد .برای بررسی
تعارض کار خانواده از پرسشنامه  18سوالی کارلسون و کاکمار که شش زیرمقیاس این نوع تعارض را در دو بعد بررسی
می کند ،استفاده شد و اختالالت اسکلتی عضالنی با استفاده از پرسشنامه نوردیک مورد بررسی قرار گرفت .در آخر نتایج
با نرم افزار  SPSS 21.0تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها :میانگین ( انحراف معیار) نمره تعارض کار-خانواده برای کل جامعه مورد مطالعه برابر ( 04/34 )12/302می باشد.

بررسی ارتباط تعارض کار-خانواده و اختالالت اسکلتی عضالنی نشان میدهد که تعارض به صورت کلی و در زیرمقی اس های
تعارض مبتنی بر زمان هم از خانواده به کار و هم کار به خانواده ( )P > 4/441و مبتنی بر فشار تنها از کار به خانواده و
مبتنی بر رفتار تنها از خانواده به کار ارتباط معنی داری را با اختالالت اسکلتی عضالنی نشان می دهند (.)P > 4/40
نتیجه گیری :مطالعه حاضر عاملی جدید را در بررسی عوامل ایجاد کننده اختالالت اسکلتی عضالنی معرفی می کند و
بیان می دارد که مدیریت بهینه چنین تعارضی می تواند در کاهش اختالالت اسکلتی عضالنی کمک کننده باشد.

مقدمه
امروزه روند رو به رشد صنایع باعث افزایش خطرات و عوامل
زیانآور شغلی شده است .یکی از این عوامل آسیبرسان عوامل
ارگونومیکی میباشد [ .]1عامل ارگونومیکی که باعث التهاب و
آسیب به ماهیچه ،تاندون و اعصاب شود را اختالالت اسکلتی-
عضالنی مینامند [ .]3 ,2مطالعات این عامل را دومین عامل
آسیبرسان شغلی میدانند به صورتی که این عامل با آسیب به
سالمت فردی باعث از دست رفتن ساعت کاری ،صدمه به نیروی
کار و همچنین عامل اصلی غیبت از کار و از کار افتادگی میباشد
[ .]4مطالعات نشان میدهد که در سراسر جهان  44درصد و در
اروپا  04درصد بیماریهای شغلی و هزینه سالمت را شیوع این
عامل دربر میگیرد [ .]0در ایران نیز اختالالت اسکلتی-عضالنی
شایعترین بیماری و آسیب ناشی از کار است ،به شکلی که 7
درصد کل بیماریهای جامعه و  14درصد مراجعین پزشکان را

به خود اختصاص میدهد .عوامل بسیاری در ایجاد اختالالت
اسکلتی-عضالنی نقش دارند .ازجمله این موارد میتوان به شرایط
مکانیکی کار ،وضعیت حمل بار ،ایستگاه کاری نامناسب ،حرکات
تکراری و ....اشاره کرد [ .]6بر خالف بسیاری از بیماریهای ناشی
از کار که منشأ آن تماس با یک ماده خطرناک مشخص است ،در
ایجاد اختالالت اسکلتی-عضالنی عالوه بر عوامل سن ،جنس ،نوع
شغل و ساعات کار در شبانه روز ،عواملی همچون استرس شغلی،
استرسهای روانی نیز اثر گذار هستند .مطالعات متعددی تأثیر
استرس شغلی بر بروز اختالالت اسکلتی-عضالنی را مورد بررسی
قرار دادهاند و امروز استرس را عاملی در ایجاد بیماریهای
جسمی از جمله اختالالت اسکلتی-عضالنی میدانند [.]7
فاکتورهای روانی-اجتماعی شامل فشار زمانی ،بار کاری زیاد و
فقدان حمایت اجتماعی میباشند .یکی از فاکتورهای اجتماعی
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بررسی ارتباط اختالالت اسکلتی-عضالنی و تعارض کار-خانواده در
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مطالعه حاضر در یکی از صنایع فوالد کشور انجام شده است .با
توجه به این که این صنعت بخشهای مختلف کاری دارد ،با در
نظر گرفتن نوع شغل و تعداد شاغلین ،بخش فوالدسازی آن
انتخاب شد .معیار ورود افراد به مطالعه سابقه کار باالی  0سال
بود و این مطالعه با بررسی مطالعات گذشته و به صورت
سرشماری این افراد (با توجه به اینکه افراد باالی  0سال سابقه
در این بخش) جامعه آماری  344نفر را برگزید که در نهایت
 274نفر پرسشنامههای مورد نظر مطالعه را تکمیل کردند که
درصد پاسخگویی  94درصد را نشان میدهد .تمامی افراد مورد
مطالعه مرد بودند و همگی به صورت حضوری و با حضور محقق
پرسشنامهها را تکمیل نمودند .در ابتدا و قبل از توزیع پرسشنامه
مفاد و اهداف مطالعه به صورت کامل برای هر شخص تشریح شد
و درصورت پذیرش فرد ،اقدام به جمع آوری اطالعات شده است.
معیار خروج از مطالعه عدم رضایت فرد بود .نکته مهم اصلی بیان
شده برای افراد این بود که اطالعات افراد بدون نام و به صورت
کامالً محرمانه خواهد بود .روش جمع آوری اطالعات شامل
پرسشنامه  3بخشی بود .بخش اول آن شامل ویژگیهای
دموگرافیک مانند سن ،سابقه شغلی ،وضعیت تأهل ،تحصیالت و
پرسشی درخصوص آنکه فرد سرپرست خانواده میباشد یا خیر را
دربرمی گرفت .قسمت دوم تعارض کار-خانواده :پرسشنامه
تعارض کار-خانواده کارلسون و کاکمار استفاده شد .این
پرسشنامه به این دلیل انتخاب شد که مورد تائید سازمان
 NIOSHبود [ ]18و هر سه بخش تعارض مبتنی بر زمان ،رفتار
و فشار را در دو حیطه کار به خانواده و خانواده به کار درنظر
میگیرد و اعتبار علمی پرسشنامه توسط متشرعی و همکاران
بدست آمده و آلفای کرون باخ  4/87میباشد [ .]19همچنین
نحوه بررسی به صورت لیکرت  0سطحی ( = 1کامالً مخالفم تا 0
11
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مرتبط با استرس شغلی ،تعارض کار-خانواده میباشد .تعارض
کار-خانواده نوعی تعارض بین نقش است که در آن فشارهای
حاصل از نقشهای شغلی و خانوادگی از هر دو طرف یا از برخی
جهات ناهمساز میباشد [ .]9 ,8از آنجا که مطالعات این نوع
تعارض را عاملی بر ایجاد استرس میدانند ،نشان میدهند که
تعارض کار-خانواده میتواند بر سالمت روانی ،رضایت شغلی
اثرگذار باشد .تعارض کار-خانواده دو طرفه میباشد ،به شکلی که
هم تعارض در نقش میتواند از شغل فرد به خانواده او اثر گذاشته
و هم این نوع ابهام از سمت خانواده برای انجام وظایف شغلی فرد
مشکل ساز باشد .همچنین تعارض کار-خانواده را در سه بعد
زمان ،فشار و رفتار در هر دو بعد بررسی میگردد .تعارض مبتنی
بر زمان بیان کننده این است که فرد باید زمان خود را در یکی
از محیطهای شغلی یا خانوادگی خود بیش از حد صرف کند و
برای انجام وظایف نقش دیگر زمان کافی نداشته باشد .تعارض
مبتنی بر فشار و رفتار نیز بدین گونه هستند که یکی از دو بعد
خانواده یا شغل فشار بیشتر و نوع رفتار متفاوتتری را طلب
میکند و باعث میشود فرد در همسانسازی این دو عامل در بعد
دیگر دچار مشکل شود [ .]11 ,14مطالعات بسیاری ارتباط بین
این نوع تعارض و پیامدهای سازمانی آن را مورد بررسی قرار
دادهاند و نشان میدهند که این نوع تعارض کاهش دهنده رضایت
شغلی و افزاینده استرس شغلی میباشد .مطالعات گذشته به
بررسی تأثیر تعارض کار-خانواده بر سالمت روان و رفاه افراد نیز
پرداختهاند ،در سالهای اخیر این شاخص را به عنوان عاملی در
ایجاد مشکالت فیزیکی در بین شاغلین نیز معرفی کردهاند [,12
 .]13مطالعه آینده نگر جانسن و همکاران در سال  2446که بر
روی  6هزار کارگر انجام شد ،نشان داد که کارکنان با شیوع
تعارض کار-خانواده باال نسبت به دیگران در طوالنی مدت بیماری
و غیبت از کار بیشتری را تجربه میکنند [ .]14همچنین برکمَن
و همکاران در سال  2414یافتند که مدیرانی که نیازهای کار-
خانواده شاغلین خود را بررسی و تأمین میکنند ،ریسک ابتال به
بیماریهای قلبی در بین کارمندانشان را کاهش میدهند [.]10
مطالعهای در کشور ژاپن که در سال  2417بر روی  184پرستار
انجام شده ،نیز نشان میدهد که با کاهش تعارض کار-خانواده
در بین پرستاران بخش اعصاب بیمارستانها میتوان مشکالت
بارکاری و فرسودگی شغلی و استرس را کاهش داد [.]16
همچنین برکمن و همکاران نیز در مطالعهای تعارض کار-خانواده
را به عنوان پارامتری اثرگذار بر مشکالت قلبی عروقی و خوا
آلودگی در شغل در نظر گرفتند و به این نتیجه دست یافتند که
تعارض کار به سمت خانواده رابطه مستقیم و اثرگذاری بر ریسک
این نوع مشکالت دارد [ .]17شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد
اختالالت اسکلتی-عضالنی اولین گام در خصوص کاهش آن
میباشد .با توجه به اهمیت موضوع بررسی اختالالت اسکلتی-

عضالنی ،مطالعات گذشته عوامل فردی و شغلی را مورد بررسی
قرار دادهاند .همچنین امروزه بررسی اثرگذاری تعارض کار-
خانواده در ایجاد بیماریهای جسمی و روحی در بین افراد شاغل
دارای اهمیت میباشد .بنابراین شناسایی و بررسی عاملی جدید
در بروز اختالالت اسکلتی-عضالنی میتواند در جهت کاهش بروز
چنین اختالالتی کمک کننده باشد .با این وجود تاکنون
مطالعهای در خصوص بررسی تعارض کار-خانواده در بین
کارکنان صنایع فوالد صورت نگرفته است و همچنین در ایران
مطالعهای به بررسی ارتباط بین اختالالت اسکلتی-عضالنی و
تعارض کار-خانواده انجام نشده است ،از این رو مطالعه حاضر با
هدف بررسی ارتباط بین تعارض کار-خانواده و اختالالت
اسکلتی-عضالنی در بین کارکنان یکی از صنایع فوالد ایران برای
معرفی عاملی جدید در بروز اختالالت اسکلی-عضالنی انجام
میشود.

ملکوتی خواه و همکاران

جدول  1توزیع فراوانی افراد در دو گروه مورد مطالعه (افراد با
وجود اختالل و بدون اختالل) را نشان میدهد .همانطور که
مشاهده میشود در کل  14نفر ( 0/2درصد) در  12ماه گذشته
هیچ گونه اختالل اسکلتی-عضالنی را در هیچ یک از اعضای خود
گزارش نکردهاند و  206نفر ( 94/8درصد) دیگر این نوع اختالل
را حداقل در یکی از اعضای خود احساس کردهاند .این نشان
دهنده شیوع باالی اختالالت اسکلتی-عضالنی در بین کارکنان
مورد مطالعه میباشد.
جدول  2نیز عالوه بر توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک،
ارتباط بین دو گروه باتوجه به این مشخصات را نشان میدهد.
میانگین سنی و سابقه کار در کل جامعه به ترتیب برابر 30/73
سال با انحراف معیار  0/618و  12/41سال با انحراف معیار
 0/628میباشد .در بین گروه با اختالل میانگین سنی (انحراف
جدول  :1توزیع فراوانی افراد در دو گروه مورد مطالعه

فراوانی

درصد

دارد

206

94/8

اختالل اسکلتی-عضالنی
ندارد

14

0/2

کل

274

144

12

] [ DOI: 10.21859/johe-04012

یافتهها

Downloaded from johe.umsha.ac.ir at 1:47 +0430 on Thursday August 16th 2018

= کامالً موافقم) میباشد و نمره نهایی که مجموع تمامی سؤاالت
میباشد و با افزایش آن تعارض بیشتری را شاهد میباشیم [.]24
قسمت سوم پرسشنامه اختالالت اسکلتی-عضالنی نوردیک بود
که اندام بدن را به صورت  9ناحیه بدن ( 3ناحیه مربوط به اندام
فوقانی 3 ،ناحیه ستون فقرات و  3ناحیه اندام تحتانی) گردن،
شانه ،ناحیه باالی کمر ،ناحیه پایین کمر ،مچ دست و دست،
آرنج ،باسن و ران ،زانو ،پاها و قوزک پا مورد بررسی قرار میدهد.
در این پرسشنامه از فرد احساس درد یا بیحسی در یکی از
اعضای  9گانه را در  12ماه گذشته مورد سؤال قرار میدهد .در
این مطالعه عالوه بر بررسی وجود یا عدم وجود درد در نواحی 9
گانه ،شدت درد نیز با نمره دهی  1درد کم تا  14درد شدید مورد
سؤال قرار گرفت .عدد صفر را بدون درد 1 ،تا  2/0درد خفیف،
 2/0تا  0درد متوسط 0 ،تا  7/0درد شدید و  7/0تا  14را درد
بسیار شدید طبقهبندی شده است .در پایان با استفاده از نرم افزار
 SPSS 21.0و افراد به دو گروه دارای اختالل اسکلتی-عضالنی
(که طی یک سال گذشته حداقل در یکی از نواحی  9گانه درد
داشته اند) و گروه بدون اختالل تجزیه و تحلیل شد .از آنجا که
تمامی پارامترهای مورد بررسی توزیع نرمال داشتهاند ،آزمون
آماری تی-تست برای آنالیز دادههای کمی و کای-دو با خطای
 )α = 4/40( 4/40برای آنالیز دادههای کیفی استفاده شد.

معیار) برابر ( 30/64 )0/644سال و در گروه بدون اختالل نیز
( 37/43 )0/827سال میباشد و میانگین سابقه کار نیز به همان
ترتیب ( 11/94 )0/068سال و ( 13/93 )6/007سال بود که
آزمون تی-تست ارتباط معنیداری بین دو گروه نشان نمیدهد.
در این مطالعه  246نفر ( 91/1درصد) متأهل و  24نفر (8/9
درصد) نیز مجرد بودند .همچنین  46نفر ( 17درصد) روزکار
بودند و  224نفر ( 83درصد) دارای شیفت کاری دو دویی بودند.
درنهایت این جدول نشان میدهد که مشخصات فردی
تحصیالت ،وضعیت تأهل و سرپرست خانواده در دو گروه ارتباط
معنیداری وجود ندارد.
جدول  3نیز فراوانی شدت درد در  9ناحیه مورد بررسی را در
کل جامعه آماری مورد مطالعه نشان میدهد .همانطور که جدول
نشان میدهد بیشترین درد در زانو میباشد که تعداد  110نفر
از کل جامعه درد بسیار شدید را تجربه کردهاند و بعد از آن ناحیه
پایین کمر بیشترین شیوع درد را داشته است که تنها  01نفر
( 18/9درصد) بدون درد را گزارش کردهاند و  144نفر (37
درصد) نیز درد بسیار شدید داشتهاند .باسن و ران و آرنج دو
عضوی بودند که  149نفر ( 44/4درصد) در یک سال گذشته در
این عضوها دردی را حس نکردهاند.
جدول  4نیز ارتباط بین تعارض کار-خانواده در دو بعد کار به
خانواده و خانواده به کار در سه حالت مبتنی بر زمان ،فشار و
رفتار را با اختالالت اسکلتی-عضالنی نشان میدهد .میانگین
(انحراف معیار) نمره تعارض کار-خانواده برای کل جامعه مورد
مطالعه برابر ( 04/34 )12/302میباشد که از حد میانگین جامعه
باالتر میباشد .همچنین این جدول نشان میدهد که عالوه بر
اختالف معنیدار تعارض کار-خانواده به صورت کلی با اختالالت
اسکلتی-عضالنی و اینکه میانگین نمره بدست آمده در گروهی
که اختالل دارند بیشتر میباشد ،در بررسی زیر مقیاسهای آن
زیرمقیاسهای تعارض مبتنی بر زمان و فشار از سمت کار به
خانواده و تعارض مبتنی بر رفتار و زمان خانواده به کار با
اختالالت ارتباط معنیدار دارد و تنها عوامل تعارض مبتنی بر
فشار از خانواده به کار و تعارض مبتنی بر رفتار از کار به خانواده
با اختالالت اسکلتی-عضالنی ارتباط معنیداری را نشان
نمیدهند.
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جدول  :2توزیع فراوانی مشخصات فردی و ارتباط آن در دو گروه مورد مطالعه
P-value

تعداد افراد بدون عالئم اختالل (درصد)

تعداد افراد دارای عالئم اختالل (درصد)

(1 )7/1
(8 )07/1
(0 )30/7

(40 )17/6
(161 )62/9
(04 )19/0

4/246

سن
کمتر از  34سال
بین  31تا  44سال
بیشتر  44سال

4/194

سابقه کار
کمتر از  14سال
بین  11تا  24سال
بیشتر از  21سال

(4 )28/6
(8 )07/1
(2 )14/3

(144 )44/6
(129 )04/4
(23 )9

زیردیپلم
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد و باالتر

(3 )21/4
(9 )64/3
(1 )7/1
(1 )7/1
(4 )4

(26 )14/2
(130 )02/7
(04 )21/1
(37 )14/0
(4 )1/6

4/470

تحصیالت

وضعیت تأهل
مجرد
متأهل

(2 )14/3
(12 )80/7

(22 )8/6
(234 )91/4

(2 )14/3
(12 )80/7

(44 )17/2
(212 )82/8

(12 )80/7
(2 )14/3

(232 )94/6
(24 )9/4

4/779

شیفت کاری
روزکار
شیف کار

4/044

سرپرست خانواده
بلی
خیر

جدول  :3تعیین فراوانی شدت درد در  9ناحیه بدن
فراوانی درد
اعضای

در

گردن

شانه

ناحیه باالی

آرنج

ناحیه پایین

مچ دست و

باسن و ران

زانو

پاها و قوزک

(درصد)

(درصد)

کمر (درصد)

(درصد)

کمر (درصد)

دست

(درصد)

(درصد)

پا (درصد)

(درصد)

بدن
)28/0( 77

)34/4( 82

)28/0( 77

درد خفیف

)14/7( 29

)10/2( 41

)11/0( 32

درد متوسط

)28/9( 78

)20/9( 74

)28/1( 76

بدون درد

درد شدید
بسیار

درد

)18/9( 01

)31/0( 80

)44/4( 149

149
()44/4
)21/9( 09

)9/3( 20

)16/3( 44

)16/3( 44

)0/9( 16

)11/9( 32

)22/6( 61

)21/0( 08

)23/3( 63

)19/3( 02

)24/7( 06

)24/4( 00

)14/1( 38

)13/7( 37

)9/6( 26

)9/3( 20

)13/3( 36

)11/9( 32

)9/3( 20

)17( 46

)12/2( 33

)17/8( 48

)14/8( 44

)21/9( 07

)0/9( 16

)37( 144

)17( 46

)14/8( 44

110
()42/6

)31/0( 80

شدید

)13/7( 37

)24/1( 60

)144( 274

کل

جدول  :4ارتباط تعارض کار-خانواده و اختالالت اسکلتی-عضالنی
وضعیت اختالل اسکلتی-عضالنی

تعارض کار-خانواده

P-value

میانگین (انحراف معیار) در گروه بدون اختالل

میانگین (انحراف معیار) در گروه دارای اختالل

(7 )2/418
(0/64 )1/216
(7/43 )2/460

(9/73 )3/407
()8/71 )3/127
(8/66 )2/068

> 4/441
> 4/441
4/484

(6/43 )2/138
(0/64 )2/174
(7/36 )2/461
(39/04 )8/373

(8/47 )2/376
(6/92 )2/609
(8/84 )2/679
(04/89 )12/273

> 4/40
4/478
> 4/40
> 4/441

تعارض کار به خانواده
مبتنی بر زمان
مبتنی بر فشار
مبتنی بر رفتار
تعارض خانواده به کار
مبتنی بر زمان
مبتنی بر فشار
مبتنی بر رفتار
تعارض کار-خانواده نهایی
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اولین نتیجه بدست آمده از مطالعه آن است که شیوع اختالالت
اسکلتی-عضالنی در صنعت فوالد به شکل گستردهای ( 94درصد
افراد) باال میباشد و بیشترین آسیبها مربوط به زانو و ناحیه
پایین کمر میباشد .موسوی و همکاران در مطالعهای به ارزیابی
اختالالت اسکلتی-عضالنی افراد شاغل در یکی از صنایع فوالد با
استفاده از پرسشنامه نوردیک پرداختند و دریافتند که ریسک
فاکتورهای بروز این نوع اختالل در این صنعت باال میباشد و
اندام فوقانی بیشترین آسیب را دیدهاند [ .]21همچنین
معتمدزاده و همکاران نیز در مطالعه مداخلهای برای بهبود شرایط
کاری در یکی از صنایع فوالد قبل از مداخله به این نتیجه دست
یافتند که ناحیه کمر بیشترین شیوع آسیب و زانو کمترین شیوع
را داشته است [ .]22نتایج مطالعه حاضر این دو مطالعه را تائید
میکند و نشان میدهد که صنعت فوالد یکی از صنایعی است
که ریسک فاکتورهای متعددی در ایجاد اختالل اسکلت-عضالنی
دارد .تفاوت مطالعه حاضر با دو مطالعه بیان شده در نوع عضو
آسیبدیده میباشد ،مطالعه حاضر زانو و کمر ولی دو مطالعه
دیگر کمر و اندام فوقانی را بیان نمودهاند ،با توجه به اینکه مطالعه
حاضر بخش فوالدسازی و مطالعه معتمدزاده بخش کوره را مورد
مطالعه قرار دادند ،میتوان بیان نمود که تفاوت شغل و شرایط
کاری (عملیات فوالدسازی در ارتفاع صورت میگیرد) باعث ایجاد
چنین تفاوتی شده است.
نتیجه نهایی مطالعه نشان میدهد که بین اختالالت اسکلتی-
عضالنی و تعارض کار-خانواده ارتباط معنیداری وجود دارد .این
نتیجه تأیید کننده مطالعات گذشته که تعارض کار خانواده را
عاملی در بروز مشکالت جسمی بیان نمودهاند ،میباشد [,23
 .]24مطالعه بور و همکاران در بین پرستاران نیز نشان میدهد
که تعارض کار-خانواده رابطه مستقیم و معنیداری با اختالالت
اسکلتی عضالنی مانند کمر درد و گردن درد دارد ،این مطالعه با
وجود در نظر گرفتن عواملی مانند حمایت اجتماعی و تأثیر شغل،
این نتیجه را پررنگتر میکند که تعارض کار-خانواده عاملی مهم
در خصوص بروز این گونه اختالالت شغلی میباشد [.]20
درخصوص زیرمقیاسهای این تعارض باید بیان داشت که
زیرمقیاس تعارض مبتنی بر زمان هم از خانواده به کار و هم از
کار به خانواده با اختالالت اسکلتی عضالنی ارتباط معنیدار دارد.
با توجه به جدول  2بیشتر افراد مورد مطالعه دارای شیفت کاری
هستند و این عامل باعث اخالل در انجام وظایف اجتماعی به
صورت مناسب میباشد و باعث میشود افراد وظایف دوچندانی
را برای به تعادل رساندن وظایف شغلی و اجتماعی خود انجام
دهند .سوونگ و همکاران نیز در مطالعه خود که ارتباط اختالالت
اسکلتی عضالنی و تعارض کار-خانواده را در بین کارکنان
بیمارستان بررسی نمودند ،عالوه به اینکه همانند مطالعه حاضر
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بحث

در کل ارتباط معنیداری یافتند ،اشاره داشتهاند که عامل زمان
و شیفت کاری نیز در ایجاد چنین اختالالتی اثرگذار بوده است
[ . ]26مطالعه حاضر نیز تائیدی بر مطالعات گذشته میباشد
[ .]27با بررسی زیرمقیاس تعارض مبتنی بر فشار در میابیم که
تنها فشار از کار به خانواده با بروز اختالل ارتباط داشته است .از
آنجا که تعارض مبتنی بر فشار را عامل استرس بیان کردهاند،
میتوان بیان داشت که عواملی از جمله استرس شغلی ،حمایت
سرپرست و همکاران در بروز و افزایش این نوع تعارض نقش
داشته و باعث میشود فرد از طرف شغل خود تعارضی را با
خانواده درک کند .مطالعات پیشین ارتباط استرس و اختالالت
اسکلتی عضالنی را تائید کردهاند ،مطالعه حاضر نیز بیان میدارد
که تعارض مبتنی بر فشار که نتیجه چنین استرسهایی میباشد
نیز عاملی در بروز اختالل میباشد .ماتیاس بتج و همکاران در
مطالعهای در سال  2410به بررسی ارتباط بین تعارض کار-
خانواده و توانایی کار در بین کارگران زن که اختالل اسکلتی
عضالنی داشتهاند ،میپردازد و نتایج این مطالعه تعارض در زیر
مقیاس فشار را با اختالل اسکلتی عضالنی هم سو و مرتبط
میداند که این نتیجه مشابه مطالعه حاضر میباشد [ .]28مطالعه
همینگ و همکاران نیز با هدف بررسی ارتباط تعارض و اختالالت
اسکلتی عضالنی ،دریافتند که عالوه بر اینکه تعارض به صورت
مستقیم با اختالالت ارتباط معنیداری دارد ،با در نظر گرفتن
عوامل سازمانی و استرسهای شغلی نیز این دو عامل باهم در
ارتباط هستند .مطالعه حاضر نیز نشان میدهد که استرس شغلی
وارد بر فرد در تعارض مبتنی بر فشار نمود پیدا کرده و نتایج
مطالعات گذشته را تائید میکند [ .]13آخرین زیرمقیاس مطالعه
شده تعارض مبتنی بر رفتار میباشد که تنها در بخش خانواده به
کار با بروز اختالالت اسکلتی عضالنی مرتبط شده است .همان
عامل شیفت کاری و اختالالت اجتماعی که این عامل به وجود
میآورد را میتوان عامل مؤثر در این ارتباط دانست .نتیجه نشان
میدهد که رفتارهای خانوادگی فرد مبتال به اختالل با رفتارهای
شغلی او متفاوت بوده و منجر به افزایش آسیب میشود .مهمترین
تفاوت مطالعه حاضر و مطالعات گذشته در این میباشد که
مطالعات گذشته تعارض مبتنی بر رفتار را مورد بررسی قرار
ندادهاند .بزرگترین محدودیت این مطالعه عدم توانایی در بررسی
عامل جنسیت میباشد .با توجه به اینکه تعارض کار-خانواده
عاملی است که جنسیت در آن اثر داشته و زنان بیشتر از مردان
درگیر میشوند [ .]29مطالعات گذشته نیز عامل جنسیت را
بررسی نموده و اثر آن را تائید میکنند ،میتوان چنین بیان
داشت که مطالعات آینده با بررسی عامل جنسیت و عوامل
سازمانی میتوانند نتایج را دقیقتر مورد بررسی قرار دهند و در
یافتن عامل اختالالت اسکلتی عضالنی گام بهتری بردارند [.]34
اهمیت مطالعه حاضر این است که تاکنون در خصوص بررسی
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برای کاهش شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی عالوه بر انجام
خانواده را نیز مورد-مداخالت ارگونومیکی باید نقش تعارض کار
نظر قرار دهند و با کاهش این نوع تعارض در بین کارکنان عاملی
 مطالعات آینده نیز با درنظر.در بروز اختالل را کنترل نمایند
گرفتن این نوع تعارض و بررسی شرایط کاری با ابزارهای دیگر و
همچنین کنترل مدیریتی تعارض میتوانند در شناسایی بهتر
 با توجه به اینکه.عوامل بروز اختالل اسکلتی عضالنی گام بردارند
خانواده در بین زنان و درک این نوع-مطالعات شیوع تعارض کار
 یکی،تعارض را در بین این قشر از کارگران بیشتر بیان میکنند
از محدودیتهای این طرح نبود زنان در مطالعه و عدم مقایسه
 مطالعات آینده میتوانند با درنظر.بین زنان و مردان میباشد
گرفتن عامل تفاوت جنسیتی و همچنین بررسی این مطالعه در
خانواده-مشاغل دیگر به بررسی اثرگذاری عامل تعارض کار
.پرداخته و نتایج را بهبود بخشند

خانواده در صنایع فوالد مطالعه انجام نشده بود و-تعارض کار
همچنین در ایران هیچگونه مطالعهای در خصوص ارتباط بین
 این.خانواده و اختالالت اسکلتی عضالنی یافت نشد-تعارض کار
مطالعه گام اول برای معرفی عاملی اجتماعی در بروز اختالالت
.اسکلتی عضالنی میباشد
نتیجهگیری
عضالنی صنایع-مطالعه حاضر نشان داد که اختالالت اسکلتی
فوالد از شیوع باالیی برخوردار میباشد و در بررسی عوامل ایجاد
 این نوع.خانواده را معرفی میکند-چنین اختاللی تعارض کار
تعارض در اثر ابهام در نقش بوجود آمده و مبتنی بر عواملی مانند
 تفاوت فشار و رفتار بین کار و خانواده منجر به،تفاوت زمانی
 ارتباط معنیدار بین اختالالت اسکلتی.افزایش استرس میشود
خانواده نشان میدهد که مدیران صنایع-عضالنی و تعارض کار
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Abstract
Introduction: Musculoskeletal disorders are the most common occupational diseases
and, to prevent these disorders, it is important to survey and recognize significant
underlying factors. In this study, the primary objective was to determine the prevalence
of musculoskeletal disorders in the steel industry and, the conclusive goal was to examine
the relationship between work-family conflict as a social factor and musculoskeletal
disorders.
Methods: This study was conducted in one of the country's steel industry in the steel
sector with a research population of 270 workers. To study work-family conflict the 18item Carlson and Kakmar questionnaire was used to survey the six sub-scales of this type
of conflict in two dimensions and, musculoskeletal disorders were assessed by using a
Nordic questionnaire. At the end, the results were analyzed with SPSS 21.0 software.
Results: The mean score (SD) for the entire study population of work-family conflict was
50.30 (12.352). The relationship between work-family conflict and musculoskeletal
disorders showed that work-family conflict in general and in the domains of time-based
from work to family and family to work (P < 0.001), strain-based only from work to
family and behavior-based only from family to work showed a significant relationship
with musculoskeletal disorders (P < 0.05).
Conclusions: This study introduced a new operating cause of musculoskeletal disorders
and stated that the management of such conflicts could be helpful in reducing
musculoskeletal disorders.
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