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بررسی ارتباط بین اختالالت اسکلتی – عضالنی ،فعالیت فیزیکی و کیفیت زندگی در
کارگران صنایع تولید قطعات خودرو

فاطمه ملک پور ،1یوسف محمدیان ،*2علی محرم پور ،3علیرضا ملک پور
تاریخ دریافت1132/11/13 :

تاریخ پذیرش1131/1/5:

چکیده
مقدمه :یکی از مشکالت اصلی در محیطهای شغلی اختالالت اسکلتی -عضالنی است .کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی شامل تواناایی عملکارد ،ساالمت و
وضعیت روحی– روانی فرد است که عوامل مهم و متعددی نظیر وضعیت جسمی ،روانی ،عقیده فردی و ارتباطات اجتماعی بر آن اثر میگذارد .مطالعاه حاضار باا
هدف بررسی ارتباط بین اختالالت اسکلتی -عضالنی ،فعالیت فیزیکی و کیفیت زندگی در کارگران یک صنعت تولید قطعات خودرو انجام شده است.
مواد و روشها :در این مطالعه از بین  351کارگر صنایع تولید قطعات خودرو 133 ،کارگر به عنوان نمونه برای مطالعه انتخاب شادند .بارای تعیاین اخاتالالت
اسکلتی– عضالنی از پرسشنامه نوردیک استفاده شد .کیفیت زندگی از طریق پرسشنامه کیفیت زندگی  SF-36و میزان فعالیت فیزیکی با استفاده از پرسشانامه
فعالیت فیزیکی تعیین گردید .دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS -16و آزمونهای آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج مطالعه نشان داد که بین شاخصهای عملکرد جسمی ،محدودیت فعالیت بر اثر مشکالت جسمی ،درد جسمانی ،سارزندگی ،ساالمتی عماومی و
خستگی با اختالالت اسکلتی– عضالنی همبستگی معناداری وجود دارد ( .)P< 3/35بین فعالیت فیزیکی با کاهش اختالالت اسکلتی  -عضالنی و متعاقا آن باا
افزایش کیفیت زندگی همبستگی معناداری یافت شد (.)P< 3/35
نتیجهگیری :فعالیت فیزیکی (ورزش منظم) آمادگی جسمانی کارگر را افزایش و احتمال ابتال به اختالالت اسکلتی–عضالنی را کاهش مایدهاد و متعاقا آن
کیفیت زندگی را باال خواهد برد.
کلیدواژهها :کیفیت زندگی ،اختالالت اسکلتی  -عضالنی ،فعالیت فیزیکی.
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اختالالت اسکلتی -عضالنی ناشی از کار به شرایطی اطالق میشود که

روحی -روانی اثر نامطلوب دارد ( .)3از سوی دیگر بعضی از مشاغل باا

عضالت ،تاندونها و اعصاب آسی دیده و عالیام آن باه صاورت درد،

تنیدگیهای زیادی همراه هستند و این مساله معلول ماهیت آن کاار،

ناراحتی و کرخی در اندامها ظاهر میشود( .)1کمتر کارگاه یا کارخانة

نوع وظایف و مسئولیتهای این گونه مشاغل میباشاد .کاارگرانی کاه

صنعتی را میتوان یافت که بخش عظیمی از کارگران شاغل در آن از

در قسمت مونتاژ خاودرو کاار مایکنناد ساطح بااالیی از تنیادگی را

ناراحتیهای جسمانی اظهار درد و شکایت نکنناد ،بخصاو

چنانچاه

دریافت میکنند.

شرایط فیزیکی و جسمانی آنها متناس با فشار و سنگین کاار نباشاد.

فعالیت فیزیکی (ورزش) هار ناوع فعالیات بادنی اسات کاه آماادگی

نداشتن شناخت کافی از وضعیتهای کاری استاندارد و عدم بکارگیری

جسمانی ،تندرستی و سالمت کلی را افزایش داده یا حفا مایکناد.

صحیح عضالت در حاالت مختلف نشسته ،ایساتاده ،خمیاده و حاین

و رزش در حف آمادگی جسمانی موثر است و به حفا وزن مناسا ،

حمل و بلند کردن اجسام هر یک در جای خود می تواناد بار سااختار

ساااختن و حفا تااراکم اسااتخوان سااالم ،قاادرت عضااالنی و تحاارک

عصبی -عضالنی بدن کارگران اثر منفی بجا گذارد و موج نقاص یاا

مفاصل ،ارتقای فیزیولوژیکی تندرستی و تقویت سیساتم ایمنای بادن

نقایص در ساختار جسمانی آنها شود.

کمک مثبت میکند(.)13

اختالالت اسکلتی  -عضالنی معموال در اثر فشارهای طوالنی مدت یاا

در مطالعات گذشته نیز نشان داده شده است که فعالیتهای فیزیکای

تکراری در بافتهای نرم بدن انسان مثل اعصاب ،عضالت ،تاندونها و

(ورزش مرت ) باعث کاهش ریسک اختالالت اسکلتی  -عضالنی مای-

مفاصل ایجاد میشوند .بر پایة تحقیقات انجام شده ،بر خالف گسترش

شود( .)12 ,11کیفیت زندگی ( )Quality of lifeیک شااخص مهام

فرایندهای مکانیزه و خودکار ،اختالالت اسکلتی  -عضالنی ناشی از کار

در میاازان تحماال اخااتالالت اسااکلتی  -عضااالنی ماایباشااد( .)11در

عمدهترین عامل از دست رفتن زمان ،افزایش هزینههاا و آسای هاای

مطالعهای تاثیر برنامههای پیشگیری از اختالالت اسکلتی -عضالنی بر

انسانی نیروی کار باه شامار مایآیاد و یکای از بزرگتارین معضاالت

کیفیت زندگی نشان داده شده است ،به طوری که برناماههاای پایش

بهداشت درکشورهای صنعتی است( .)2اخاتالالت اساکلتی -عضاالنی

گیری از اختالالت اساکلتی -عضاالنی باعاث افازایش بهباود کیفیات

مرتبط با کار مهمترین نگرانی برای سالمت عموم میباشد و منجر باه

زندگی میشود(.)13

ناتوانیهای موقت و دائام

مایشاود( .)1علات اخاتالالت اساکلتی

عضالنی پیچیده است ،و شامل فاکتورهاای ارگونومیاک ،فاردی ،روان

مطالعات متعددی نشان داده است که اختالالت اسکلتی -عضالنی بار
کیفیت زندگی تاثیر میگذارد و باعاث کااهش کیفیات زنادگی مای-

شناسی و اجتماعی میباشد(.)5 ,3

شود( .)17-15در مطالعات قبلی تاثیر فعالیت فیزیکی و ورزش مانظم

کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی شامل توانایی عملکرد ،ساالمت

بر کاهش اختالالت اسکلتی -عضالنی نشان داده شده است(.)13 ,18

و وضعیت روحی  -روانی فرد است که عوامل مهام و متعاددی نظیار

با توجه به اینکاه کاارگران شااغل در صانایع مونتااژ خاودرو بیشاتر

وضعیت جسمی ،روانی ،عقید فردی و ارتباطات اجتماعی بار آن تااثیر

کارهای تکراری و کارهای با پوسچر نامناس انجام میدهند و احتمال

دارد( .)6یکی از عوامل موثر در کیفیت زندگی شغل میباشاد( .)7از

شیوع اختالالت اسکلتی -عضالنی در کارگران این صنایع باال اسات ،و

سوی دیگر با وجود آن که کار یک منبع بسیار مهم برای امرار معااش

احتماال این اختالالت بر کیفیت زندگی آنها تاثیر بگاذارد ،باه منظاور

و احراز موقعیاتهاای اجتمااعی اسات .در عاین حاال مایتواناد باه

نشان دادن اهمیت فعالیت فیزیکی و ورزش منظم و آمادگی جسمانی

نارضایتی و تحلیل قوای جسمانی و روانی منجر شود.

بر کاهش اختالالت اسکلتی  -عضالنی مطالعه حاضر با هادف ارتبااط

محیط کار از محرکهای فیزیکی ،روانی و اجتماعی تشکیل شاده کاه

بین اختالالت اسکلتی – عضالنی،فعالیت فیزیکی و کیفیت زندگی در

هر کدام از این عوامل میتوانند عامل تنیدگی به حساب آیند( .)8این

کارگران صنایع تولید قطعات خودروسازی انجام شده است.
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مقدمه

استرسها و فشارها بر رفاه فیزیکای (ساالمتی و عملکارد آن) و رفااه

بررسی ارتباط بین اختالالت اسکلتی – عضالنی ،فعالیت فیزیکی و...

این مطالعه از نوع توصیفی  -تحلیلی به روش مقطعی بود که در ساال

بهداشتی جهاد دانشگاهی ترجمه و پایایی و روایی آن بررسی و تاییاد

1133در  3کارخانه تولید قطعات خودروسازی جااده پاکدشات انجاام

شده است( ،)21ضری

الفای کرونباخ برای آزمون پایایی آن در تماام

شد در این مطالعه برای جامعه  351نفری کارگر برای سطح اطمینان

ابعاد پرسشنامه به استثنای بعد سرزندگی باین  %77تاا  %33و بارای

 35درصد و درصد خطای( ،3/31 )dبا استفاده از فرمول

بعد سرزندگی  %65بوده است.
برای روایی ابعاد از  Convergent Validiyاستفاده گردید که ارتباط
=n

خطی تک تک ابعاد با خرده سنجش مفروض در تمام موارد باالی 3/3
یعنی بین  3/58تا  3/35بوده است .پرسشانامه نوردیاک بارای ثبات

حجم نمونه  125بدست آمد( )23که برای محافظه کارانه بودن ،تعداد

عالیم اخاتالالت اساکلتی  -عضاالنی در ناواحی  3گاناه بادن شاامل

 133کارگر به عنوان نمونه برای مطالعه انتخاب گردید که بار اسااس

گردن ،شانهها ،فوقانی پشت ،تحتانی پشت (کمر) ،آرنجها ،دست و مچ

نسبت تعداد کارگران هر کارخانه ،نمونهها به صورت تصادفی انتخااب

دستها ،رانها ،زانوها و مچها و پاها بکار میرود ( .)22باا اساتفاده از

شدند .و در انتخاب نمونههای مورد مطالعه معیارهاای ورود و خارو

این پرسشنامه عالیم اختالالت اسکلتی -عضالنی در  12مااه گذشاته

زیر در نظر گرفته شد :کار در خط تولیاد ،دو شاغله نباودن ،نداشاتن

بررسی شد .جمع آوری اطالعات این پرسشنامهها به صورت حضاوری

بیماری و نداشتن مشاکالت خاانوادگی .بارای انجاام ایان مطالعاه باا

و با سوال از کارگران صورت گرفت.

مسئولین کارخانه هماهنگی الزم را انجام داده و پس از کس رضاایت

اطالعات جمع آوری شده پس از ورود به رایانه توسط نرم افزار SPSS

از مسئولین کارخانه و کارگران مطالعه انجاام داده شاد .البتاه قبال از

 16و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آمااری همبساتگی پیرساون

شروع مطالعه به منظور اطمینان از جواب دادن صاحیح کاارگران باه

تحلیل شدند ،سطح معنی داری  3/35انتخاب شد.

سواالت به کارگران اطالع رسانی شد که نوشتن نام و نام خانوادگی در
پرسشنامه الزم نیست.

یافتهها

در این مطالعه از سه پرسشنامه  -1مشخصات دموگرافیک و فعالیات

نتایج آمار توصیفی نشان داد که متوساط سان کاارگران12 ±13/32

فیزیکی (سن ،وضعیت تاهل ،ساابقه کاار ،ساطح تحصایالت ،فعالیات

میباشد 32/5 ،درصد افراد تحت مطالعه سطح تحصیالت متوساطه و

فیزیکی) -2،پرسشنامه نوردیک و  -1پرسشنامه کیفیت زنادگی SF-

به پایین داشتند 77/5 .درصاد افاراد متاهال بودناد .میاانگین ساابقه

 36استفاده شد .پرسشنامه کیفیت زنادگی درک افاراد را از کیفیات

کارگران  11 ±3/11سال بود .و در بین شرکت کنندگان  13/2درصد

زندگی خود را در  8بعد نشان میدهد که نمره آن بین صافر تاا 133

افراد به طور مرت  51/1 ،درصد به صورت گاه گاهی ورزش میکردند.

متغیر میباشد .نمره  133وضعیت ایدهآل را نشان داده و نماره صافر

و  26/7درصد هیچ وقت ورزش نمیکردند .نتایج حاصل از پرسشانامه

بدترین وضاعیت موجاود را در هار بعاد نشاان مایدهاد .ابعااد ایان

نوردیااک نشااان داد کااه بیشااترین اخااتالالت اسااکلتی عضااالنی در

پرسشنامه شامل :عملکرد جسمی ،محدودیت فعالیت در اثر مشکالت

کارگران ،مشکل کمردرد ( )%61/7میباشد( جادول  .)1نتاایج نشاان

جسامی ،درد جسامانی ،سارزندگی ،ساالمتی عماومی ،خساتگی،

داد که بین میزان تحصیالت با اختالالت اسکلتی  -عضالنی و کیفیات

محدودیت فعالیت در اثر مشکالت روحی و عملکارد اجتمااعی اسات.

زندگی به ترتی همبستگی منفی و همبساتگی مثبات معنایداری

بعد از به کارگیری شیوه نمره گذاری لیکارت در پرسشانامه ،SF-36

وجود دارد ( ،)P=3/31یعنی کارگرانی که سطح تحصایالت شاان بااال

هر بعد دارای نمره استاندارد شدهای است که بین صفر( پاایین تارین

بااود ،اخااتالالت اسااکلتی -عضااالنی کاام و کیفیات زناادگی باااالیی را

نمره) تا ( 133باالترین نمره ) متغیر است( .)21این پرسشانامه دارای

داشتند.
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جدول شماره(  :)1فراوانی (درصد) اختالالت اسکلتی -عضالنی کارگران مورد مطالعه با استفاده از پرسشنامه نوردیک در کارگران مورد مطالعه( .)n= 141
گردن درد

شانه درد

آرنج درد

مچ درد

پشت درد

کمر درد

ران درد

زانو درد

(22)%22/5

(52)%72/5

(03)%25

(55)%72/5

(74)%73/8

(27)%15/2

(72)%04/2

(14)%52/5

پا درد
()%57/2
15

شاخص کیفیت زندگی

انحراف معیار ±میانگین

عملكرد جسمی

17/0 ±20/45

محدوديت فعالیت در اثر مشكالت جسمی

52/20 ±05/32

محدوديت فعالیت در اثر مشكالت روحی

15/45 ±05/00

خستگی

57/01 ±51/23

سرزندگی

54/73 ±52/85

عملكرد اجتماعی

13/05 ±20/41

درد جسمانی

55/00 ±25/21

سالمت عمومی

57/52 ±55/50

کیفیت کلی زندگی

55/44 ±20/42

جدول شماره ( :)3نتایج همبستگی بین شاخصهای کیفیت زندگی با اختالالت اسکلتی -عضالنی با استفاده از
آزمون همبستگی پیرسون در کارگران مورد مطالعه

(.)n= 141

شاخص و اختالالت اسكلتی – عضالنی

سطح معنی داری

ضريب همبستگی

عملكرد جسمی و اختالالت اسكلتی – عضالنی

*3/35

r=-3/835

محدوديت فعالیت در اثر مسائل جسمی و اختالالت اسكلتی – عضالنی

*>3/335

r=-3/881

محدوديت فعالیت در اثر اختالالت روحی و مشكالت اسكلتی – عضالنی

3/38

r=-3/341

سرزندگی و اختالالت اسكلتی – عضالنی

*3/37

r=-3/235

عملكرد اجتماعی و اختالالت اسكلتی – عضالنی

3/52

r=-3/315

درد جسمانی و اختالالت اسكلتی – عضالنی

*3/35

r=-3/224

سالمت عمومی و اختالالت اسكلتی – عضالنی

*>3/335

r=-3/242

کیفیت کلی زندگی و اختالالت اسكلتی – عضالنی

*3/35

r=-3/205

* نشان دهنده معنی داری همبستگی میباشد .سطح معنی داری  p< 3/35میباشد.
جدول شماره ( :)4نتایج ارتباط بین فعالیت فیزیکی (ورزش کردن) با کیفیت زندگی و اختالالت اسکلتی -عضالنی با استفاده از
آزمون همبستگی پیرسون در کارگران مورد مطالعه( ..)n= 141
فعالیت فیزيكی و کیفیت زندگی /اختالالت اسكلتی  -عضالنی

سطح معنی داری

ضريب همبستگی

فعالیت فیزيكی  -کیفیت کلی زندگی

*3/32

r=3/275

فعالیت فیزيكی -اختالالت اسكلتی -عضالنی

*3/35

r=-3/275

* نشان دهنده معنی داری همبستگی میباشد .سطح معنی داری  p< 3/35میباشد.
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جدول شماره ( :)2نتایج شاخصهای کیفیت زندگی در کارگران مورد مطالعه( .)n= 141

بررسی ارتباط بین اختالالت اسکلتی – عضالنی ،فعالیت فیزیکی و...
اختالالت اسکلتی -عضاالنی و کیفیات زنادگی ارتبااط معنای داری
وجود دارد ،یعنی ورزش مرت

آمادگی جسمانی فارد را بااال بارده و

اختالالت اسکلتی -عضالنی را کاهش داده و کیفیات زنادگی را بااال
میبرد .در مطالعهای کاه کریساتینا در بررسای نقاش فعالیاتهاای
فیزیکی در پیشگیری از اختالالت اسکلتی -عضالنی در دندانپزشکان
انجام دادند ،نتایج نشان داد که در بین دامپزشکانی که به طور مرت
ورزش میکردند اختالالت اسکلتی -عضالنی نسابت باه افارادی کاه
ورزش نمیکردند ،کمتر بود(.)13

در چند مطالعه دیگر نیاز نشاان داده شاده اسات کاه فعالیاتهاای
فیزیکی با عث کااهش ریساک اخاتالالت اساکلتی -عضاالنی مای-
شود( .)21 ,16 ,15در مقاله مروری کاه هیلادبرانت و همکااران در
مورد تاثیر فعالیت فیزیکی بر اختالالت -اسکلتی عضالنی در کارگران
انجام دادند  ،به این نتیجه رسیدند که فعالیت فیزیکای یکای از راه-
های کاهش اختالالت اسکلتی -عضاالنی کاارگران بخصاو

بارای

کارهای نشسته میباشد(.)18
در مطالعهای که مکفی و همکارانش برروی  231نفر از زناان شااغل
در صنعت مرغداری انجام دادند ،نتایج نشان داد که عوامل جسامانی
مرتبط با کیفیت زندگی تاثیر معنی داری بر روی اختالالت اسکلتی-
عضالنی اندام فوقانی آنها داشته است ،که مطالعه ما نیز این نتیجه را
تایید میکند( .)23در مطالعهای که توسط کااوتو و همکاارانش بار
روی  23نفر از کارگرانی که به علت اختالالت اسکلتی -عضاالنی باه
مدت  3هفته غیبت داشتند ،هر دو شاخص جسمی و روحی و روانای
کیفیت زندگی با اخاتالالت اساکلتی -عضاالنی ارتبااط معنایداری

بحث و نتیجهگیری

داشت( ، )25کاه در مطالعاه حاضار بار خاالف مطالعاه قبلای باین

این مطالعه نشان داد که بین میزان اختالالت اساکلتی -عضاالنی در

محدودیت فعالیات در اثار مشاکالت روحای و اخاتالالت اساکلتی-

کارگران صنعت تولید قطعات خودروسازی و کیفیت زنادگی ارتبااط

عضالنی ارتباط معنایداری یافات نشاد.در مطالعاهای کاه روکاس و

معنی دار وجود دارد ،یعنای بااال باودن میازان اخاتالالت اساکلتی-

همکاران بر روی  1232نفرانجام دادند ،نتایج نشان داد تمام افارادی

عضالنی باعث کاهش کیفیت زندگی میشاود .ایان نتیجاه باا نتاایج

که دارای اختالالت اسکلتی -عضاالنی بودناد شااخصهاای کیفیات

مطالعااات پیکاااوت ،سااالفی و نورتااون کااه در آن کااارگران دارای

زندگیشان پایین بود(.)26

اختالالت اسکلتی -عضالنی در مقایساه باا کاارگران فاقاد مشاکالت

تحقیقی دیگر در سال  2337توسط هاندن و همکاران ،تاثثیر منفای

اسکلتی – عضالنی ،عملکارد جسامانی کمتاری داشاتند ،همخاوانی

دردهای اسکلتی -عضالنی مزمن ناشی از کار بر روی کیفیت عملکرد

دارد(.)17-15

جسمی ،ذهنی و روحی زندگی افراد را بررسی کارد و مشاخص شاد
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نتایج شاخصهای کیفیت زندگی نشان داد کاه در باین شااخصهاا،
محدودیت فعالیت در اثر مشاکالت جسامی کمتارین مقادار را دارد
( ،)52/71یعنی این شاخص در باین کاارگران باه طاور متوساط در
وضعیت بدتری قرار ندارد(جدول .)2
برای بررسی ارتباط بین شاخصهاای کیفیات زنادگی باا اخاتالالت
اسکلتی  -عضالنی از آزمون آماری همبستگی پیرسون استفاده شاد.
نتایج آنالیز نشان داد که بین عملکرد جسمی و اخاتالالت اساکلتی-
عضالنی همبستگی منفای معنای داری یافات شاد( .)P=0/02باین
محاادودیت فعالیاات در اثاار مشااکل جساامی و اخااتالالت اسااکلتی-
عضااالنی همبسااتگی منفاای معناای داری یافاات شااد(،)P<0/01
کارگرانی که اختالالت اسکلتی عضالنی بیشاتری داشاتند ،شااخص
محدودیت فعالیت در اثر مشاکالت جسامانی عادد کمتار (وضاعیت
باادتر) بااود .بااین درد جساامانی و اخااتالالت اسااکلتی -عضااالنی
همبستگی منفای معنای داری یافات شاد(( )p=3/31جادول )1باه
عبارت دیگر افرادی که اختالالت اسکلتی -عضالنی بیشتری داشتند،
شاخص درد جسمانی عدد کمتری ( وضعیت بادتری) داشاتند .باین
شاااخص کیفیاات زناادگی کلاای و اخااتالالت اسااکلتی -عضااالنی
همبسااتگی منفاای معناای داری یافاات شااد( ،)p=3/31و باااال بااودن
اخااتالالت اسااکلتی-عضااالنی باعااث کاااهش کیفیاات زناادگی ماای-
شود(جدول .)1
نتایج مطالعه نشان داد که بین کیفیت کلی زندگی و فعالیت فیزیکی
(ورزش کردن) همبستگی مثبت معنی داری وجاود دارد (،)p=3/32
همچنااین بااین اخااتالالت اسااکلتی -عضااالنی و فعالیاات فیزیکاای
همبساتگی منفای معنای داری یافات شاد ( )p=3/31یعنای ورزش
کردن مرت از طریق کاهش اخاتالالت اساکلتی -عضاالنی ،کیفیات
زندگی را باال میبرد(جدول.)3

نتایج مطالعه نشان داد که باین فعالیات فیزیکای (ورزش کاردن) و

23
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شرایط جسمی و روحای افاراد شااغل در اباتال باه دردهاای مازمن
عضالنی مؤثر است و بهیناه ساازی ایان شارایط بار بهباود-اسکلتی
.)27(کیفیت زندگی تثثیر بسزایی دارد
 باه، عضالنی بر روی کیفیت زنادگی-به طور کلی اختالالت اسکلتی
 باه،جنبههای جسمانی کیفیت زندگی کاارگران تااثیر دارد

خصو

 عضالنی باعث کاهش کیفیات زنادگی-طوری که اختالالت اسکلتی
 آماادگی،)  فعالیات فیزیکای مانظم (ورزش مرتا.کارگران میشود
جساامانی کااارگران را افاازایش داده و احتمااال ابااتال بااه اخااتالالت
 کاه متعاقا آن باعاث،عضالنی را در آنها کاهش مایدهاد-اسکلتی
 بناابر ایان بایاد در برناماههاای.افزایش کیفیت زندگی آنها میشاود
 ورزشهای منظم روزانه باه، عضالنی-پیشگیری از اختالالت اسکلتی
.کارگران توصیه شود

منابع
1. Lemaster GK, Atterbury M, Booth-Jones AD. Prevalence
of work related musculoskeletal disorders in active
carpenters. Occup Environ Med. 1998;55(6):421-427.
2. Choobineh AR. Methods of posture assessment methods.
Tehran: Fanavaran publication; 2004.[Persian]
3. Merlino LA, Rosecrance JC, Anton D. Symptoms of
musculoskeletal disorders among apprentice construction
workers. Appl Occup Environ Hyg. 2003;18(1):57-8.
4. Helliwell PS, Taylor WJ. Repetitive strain injury.
Postgrad Med J. 2004;80(946):438-443.
5. Sim J, Lacey RJ, Lewis M. The impact of workplace risk
factors on the occurrence of neck and upper limb pain: a
general population study. BMC Public Health.
2006;6(1):234-43.
6. Polonsky WH. Understanding and assessing diabetes
specific quality of life. Diabetes spectrum. 2000;13(1):36-41.
7. King H. Quality of life and goal attainment nursing.
Scienc. 1994;71(1):29-56.
8. Kalimo R, EL- Batawi M, Cooper CL. Psychosocial
factors at work and their relation to health. World Health
Organization, 1987.
9. Haber J. Comprehensive nursing. Boston: Mosby
Company; 1997.
10. Haghju MH. Athlete and athletic. In: Almahdi Co. Qom
1997.
11. Kelesy JL, Gordon AL. Occupational and workplace
factors associated with low back pain. Occup Med
(Philadelphia, Pa.). 1987;3(1):7-16.

1131  بهار،1  شماره،2  دوره،مجله ارگونومی

24

... فعالیت فیزیکی و،بررسی ارتباط بین اختالالت اسکلتی – عضالنی

25 26. Roux CH, Guillemin F, Boini S. Impact of

Downloaded from journal.iehfs.ir at 10:07 IRST on Sunday November 23rd 2014

musculoskeletal disorders on quality of life: an inception
cohort study. Ann Rheum Dis. 2005;64(4):606-611.
27. Tüzün EH. Quality of life in chronic musculoskeletal
pain. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2007;21(3):567-579.

1131  بهار،1  شماره،2  دوره،مجله ارگونومی

25. Coutu MF, Durand MJ, Loisel P. Measurement
properties of a new quality of life measure for patients with
work disability associated with musculoskeletal pain. J
Occup Rehabil. 2005;15(3):295–312.

Abstract

Examining the Association between Musculoskeletal Disorders, Physical Activity and
Quality of Life for Workers in an Auto Parts Manufacturing Industry

Downloaded from journal.iehfs.ir at 10:07 IRST on Sunday November 23rd 2014

Fatemeh Malekpour1, Yousef Mohammadian2*, Ali Moharampour3, Alireza Malekpour4

Received: 19/02/2014

Accepted: 26/05/2014

Abstract
Introduction: Musculoskeletal disorders are of main problems in occupational settings. Quality of life is a
multidimensional concept that includes the ability of performance, health, and mental status influenced by several
important factors such as psychophysical status, personal attitudes, and social relationships. This study was aimed to
explore the relationship between musculoskeletal disorders, physical activity, and quality of life for workers in an auto
parts manufacturing industry.
Materials and Methods: In this study, from 453 workers in an auto part manufacturing industry, 140 workers were
sampled as subjects for the study. Nordic musculoskeletal questionnaire was used to determine musculoskeletal
disorders. Quality of life was assessed by quality of life questionnaire (SF 36) and physical activity was determined
through physical activity questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics and Pearson correlation test using
SPSS software (Version 16).
Result: The results showed that there were significant correlations among physical performance, activity limitation due
to physical problems, bodily pain, vitality, public health and fatigue with musculoskeletal disorders (P< 0.05).
Significant correlations were also found between regular physical activity and decrease in musculoskeletal disorders, as
well as between regular physical activity and increase in quality of life (P< 0.05).
Conclusion: Physical activity (exercise) increases worker fitness and reduces the risk of musculoskeletal disorders and
consequently increases the quality of life.
Key words: Quality of life, Musculoskeletal disorders, Physical activity.
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