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Examining the Prevalence of Musculoskeletal Impairments and Its Association with
Upper Extremity Functional Disability of Nurses
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Abstract
Purpose: Impairment means a deficit in the body structure such as the musculoskeletal system.
Functional disability refers to the defective interactions between the individual and the
environment. Examining the relationship between impairment and disability determines the
role of impairment in making disability. The aim of this study was to estimate the prevalence
of upper extremity musculoskeletal impairments and the relationship between such
impairments and upper extremity functional disability of registered hospital nurses.
Methods: This cross-sectional observational study conducted at three affiliated hospitals of
Shiraz University of Medical Sciences. Seventy two qualified nurses that were available in
nurses’ station of hospitals at the time of sampling were studied. Data were collected by two
self-reported questionnaires: Nordic and Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH).
The prevalence of impairments in different areas of upper extremity were estimated. Level of
disability between two groups of cases with and without impairment were tested by T-test.
Correlation between impairment and disability was assessed using Eta correlation coefficient.
Results: Having impairments in at least one area of the upper extremity were observed in
70.8% of study population. The mean score of DASH was 19.2±15.7. The level of disability
was significantly higher in people with impairment than those without impairment (p=0.018).
However, Eta correlation coefficient equated to 0.28 showed weak correlation between
impairment and disability in the present study.
Conclusion: While the prevalence of upper extremity musculoskeletal impairments was
relatively high, the score of 19.2 in DASH questionnaire implied the low level of disability.
Weak correlation between impairment and disability in this study may be due to a nonlinear
relationship between these two factors that necessitates more precise inspections and further
studies.
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عضالنی و تعیین ارتباط آنها با ناتوانی عملکردی در اندام فوقانی پرستاران-بررسی شیوع اختالالت اسکلتی
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عضالنی است و ناتوانی داللت بر نقص در تعامل- اختالل به معنی نقص در عملکرد ساختارهای بدن نظیر سیستم اسکلتی:هدف
 لذا هدف از این. سهم اختالل را در ایجاد ناتوانی مشخص مینماید، بررسی ارتباط بین اختالل و ناتوانی.بین فرد و محیط دارد
عضالنی و تعیین رابطه بین این اختالالت با ناتوانی عملکردی اندام فوقانی در پرستاران-مطالعه بررسی شیوع اختالالت اسکلتی
.بوده است
 پژوهش حاضر مطالعهای مشاهدهای از نوع مقطعی است که در سه بیمارستان دولتی وابسته به دانشگاه علوم:روش بررسی
 پرستار در دسترس واجد شرایط که در زمان نمونه گیری در ایستگاههای پرستاری بیمارستان72 .پزشکی شیراز انجام گرفت
Disabilities  وNordic اظهاری با استفاده از پرسشنامههای- اطالعات به شکل خود. مورد مطالعه قرار گرفتند،مستقر بودند
 شیوع اختالالت در نواحی مختلف اندام فوقانی برآورد. جمعآوری شدof the Arm, Shoulder and Hand (DASH)
 ارتباط بین وجود اختالل و ناتوانی. سطح ناتوانی در دو گروه با و بدون اختالل به کمک آزمون تی استیودنت بررسی شد.گردید
. بررسی گردیدEta به کمک ضریب
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یافتهها :داشتن اختالل در حداقل یک ناحیه از اندام فوقانی در  %70/8از پرستاران مشاهده شد .میانگین نمره ،DASH
 19/2±15/7بود .سطح ناتوانی عملکردی اندام فوقان ی در افراد دارای اختالل بطور معنادار بیشتر از افراد بدون اختالل بود
( .)p=0/018لیکن ضریب  Etaمعادل  0/28نشان داد که همبستگی بین اختالل و ناتوانی در مطالعه حاضر ضعیف است.
نتیجهگیری :شیوع اختالالت اسکلتی -عضالنی اندام فوقانی در پرستاران مورد مطالعه نسبتاً باالست با این حال نمره  19/2در
پرسشنامه  DASHبیانگر این است که میزان ناتوانی در جامعه مذکور پایین است .ارتباط ضعیف بین اختالل و ناتوانی در این
مطالعه میتواند به علت غیرخطّی بودن رابطه بین این دو عامل باشد که نیاز به بررسیهای دقیقتر و مطالعات بیشتر را ضروری
میسازد.
کلمات کلیدی :اختالالت اسکلتی-عضالنی ،ناتوانی عملکردی ،اندام فوقانی ،پرستاران
نویسنده مسئول :سید علیرضا درخشان رادderakhshan@sums.ac.ir ،
آدرس :شیراز ،بلوار چمران ،خیابان ابیوردی  ،1دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،گروه کاردرمانی
 -1استادیار ،دکترای تخصصی کاردرمانی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 -2کارشناس کاردرمانی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 -3دکترای تخصصی کاردرمانی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران

اندام فوقانی مرتبط با کار که بیشتر از دو سوم همه
اختالالت شغلی را به خود اختصاص داده ( )8ممکن است
منجر به درد و آسیبهای عملکردی در شانه ،بازو ،آرنج،
ساعد ،مچ و دست گردد ( .)9در سوی مقابل نیز تبعات
روانی-اجتماعی ناشی از شغل همچون استرس شغلی و
اضطراب میتوانند سبب افزایش عالئم اسکلتی-عضالنی
شوند ( .)10مشکالت متعدد ناشی از اختالالت اسکلتی-
عضالنی از جمله درجات مختلف ناتوانی ،تاثیر بر فعالیتهای
روزمره زندگی ،مشکالت جسمی ،عاطفی و شغلی و در
نتیجه تحمیل هزینههای مستقیم و غیرمستقیم نمایانگر
لزوم توجه خاص به این عوارض میباشد ( .)4ناتوانی
عملکردی منجر به بستری شدن طوالنی مدت در
بیمارستانها و افزایش مراقبت در منزل میشود که دشواریها
و هزینههای زیادی دارد و لذا انجام تحقیقات بر روی
اختالل و ناتوانی و ارتقاء راهکارهای مقابله با آن در بیماران
ضروری است (.)11
مشخصه فیزیکی کار بارها به عنوان ریسک فاکتور برای
اختالالت اسکلتی-عضالنی ذکر شده است که از جملهی
آنها میتوان به حرکتهای تکراری ،پوسچرهای نامطلوب
بدن و لرزش اشاره کرد ( .)12، 13پرستاری از نظر فیزیکی
حرفهای پر زحمت است و پرستاران میزان باالیی از
اختالالت اسکلتی-عضالنی را دارا هستند .این شغل اغلب
نیازمند فعالیتهای فیزیکی شدید مانند حمل بیمار ،حمل
وسایل اتاق عمل و خم شدنهای مکرر میباشد ( .)5این

مقدمه
به منظور ایجاد حرکت ،سالمتی سیستم اسکلتی-عضالنی
الزم و ضروری میباشد و در مقابل ،سبک حرکتی مناسب
نیز در سالمتی این سیستم نقش دارد .اختالل یا آسیب
شامل نقص عملکردی در ساختارهای بدن نظیر سیستم
اسکلتی-عضالنی است ( .)1گاهی قرار گرفتن در وضعیتی
نامناسب برای مدت طوالنی یا انجام حرکات تکراری سبب
دور شدن فرد از وضعیت طبیعی شده و در این شرایط به
علت استرسهای وارد شده امکان آسیب به سیستم اسکلتی-
عضالنی باال رفته و منجر به اختالل میگردد ( .)2از این
قبیل اختالالت میتوان به مواردی نظیر سندروم تونل
 ،Carpalالتهاب تاندونها و درد در نواحی مختلف بدن
شامل اندام فوقانی اشاره کرد .این اختالالت بوسیله گروهی
از معیارهای تشخیصی یا محل عالئم مشخص میشوند.
چنین آسیبهایی از تبعات شایع فعالیتهای شغلی در
کشورهای در حال توسعه و متعاقباً تحمیل هزینههای گزاف
مالی و پزشکی است ( .)3،4احساس درد و ناراحتی در
قسمتهای گوناگون دستگاه اسکلتی-عضالنی به عنوان یکی
از اختالالت شایع وابسته به شغل از جمله پرستاری
محسوب میگردد ( .)5 ،6ناتوانی عملکردی داللت بر نقص
در تعامل بین فرد و محیط دارد ( .)1افراد با اختالالت
اسکلتی-عضالنی ممکن است دچار ناتوانی های عملکردی
شوند و از انجام فعالیتهای منظم و مشارکت در فعالیتهای
اجتماعی خودداری نمایند ( .)7اختالالت اسکلتی-عضالنی
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عوامل دالیل معمول ناتوانی مرتبط با کار در بین پرستاران
بوده و به دلیل از کارافتادگی و هزینههای درمانی سنگین،
از اهمیت باالیی برخوردارند ( .)6این معضل ممکن است
منجر به ترک شغل در برخی از پرستاران گردد (.)14
شغل پرستاری در بیمارستان به دلیل ماهیت شغلیاش،
از جمله مشاغلی است که در آن اختالالت اسکلتی-عضالنی
مرتبط با کار از شیوع باالیی برخوردار است
( .)15، 16با توجه به اهمیت بررسی ارتباط بین اختالل و
ناتوانی ( )17ضرورت این بررسی در پرستاران احساس می
گردد .بررسی ارتباط بین اختالل و ناتوانی ،سهم اختالل را
در ایجاد ناتوانی مشخص مینماید .لذا با توجه به فرضیات
مطرح شده در خصوص وجود ارتباط بین اختالالت
اسکلتی-عضالنی و ناتوانی های عملکردی در پرستاران
( ،)18انجام تحقیقاتی به هدف بررسی این همبستگی
ضروری به نظر میرسد .بنابراین هدف از طراحی و اجرای
این مطالعه ابتدا تعیین شیوع اختالالت اسکلتی-عضالنی
در اندام فوقانی و سپس تعیین رابطهی آنها با ناتوانی
عملکردی اندام فوقانی در پرستاران بیمارستانهای وابسته
به دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود تا بدینوسیله میزان
تاثیرگذاری اختالالت اسکلتی-عضالنی بر ایجاد ناتوانی
عملکردی این افراد شناسایی شود.
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سابقهی کار بودند .مالکهای خروج از مطالعه عبارت بودند
از سابقهی جراحی استخوان ،اسکلیوز ،شکستگی ،حاملگی،
استئوپورز ،سابقه بیماری یا حادثهی اثرگذار بر دستگاه
اسکلتی-عضالنی .ابزار جمعآوری دادهها عبارت بود از یک
چک لیست برای اطالعات دموگرافیک شامل سن ،وضعیت
تأهل ،سابقهی کار ،میزان تحصیالت ،نظام کاری و داشتن
شغل دوم .همچنین پرسشنامهی عمومی عوارض و
ناراحتیهای اسکلتی-عضالنی  Nordicو پرسشنامهی
ناتوانی عملکردی اندام فوقانی ( )DASHاز ابزارهای
ارزیابی بودند (.)19، 20
پرسشنامه  Nordicبه کمک تصویر شماتیک بدن انسان
وجود هرگونه درد یا ناراحتی در نواحی مختلف بدن در طی
 12ماه گذشته را از آزمودنی پرسش می کند تا وی محل
آن ناراحتی را در تصویر مشخص نماید (تصویر .)19( )1از
آنجایی که هدف از پژوهش حاضر بررسی همبستگی
اختالالت اسکلتی-عضالنی با ناتوانی عملکردی در اندام
فوقانی بود لذا از افراد خواسته شد که فقط ناراحتیهایی را
که در اندام فوقانی و گردن تجربه کرده بودند در تصویر
مشخص نمایند.

روش بررسی
مطالعهی حاضر مطالعهای مشاهدهای است که بصورت
مقطعی با روش نمونهگیری آسان (در دسترس) و حجم
نمونه  72نفر انجام شده است .به منظور تعیین حجم نمونه
ابتدا محقق با یک مطالعهی مقدماتی با حجم نمونهی 30
نفری ارتباط بین اختالالت اسکلتی عضالنی و ناتوانیهای
عملکردی اندام فوقانی را در پرستاران بررسی کرده و سپس
با توجه به نتایج مطالعه مقدماتی ،حجم نمونه نهایی به
کمک فرمول زیر معادل  72نفر برای یک مطالعهی با توان
 0/8تعیین گردید .در این فرمول  α=0/05و  ß=0/2در نظر
گرفته شده است و ضریب  rدر مطالعه ی مقدماتی برابر
 0/325بدست آمد.

تصویر :1نواحی آناتومیکی بدن در پرسشنامهی Nordic
پرسشنامهی  DASHدارای  30گویه است که از این
تعداد  23گویه محدودیتهای عملکردی در امور کاری ،بازی
و تعاملی را متعاقب بیکفایتی اندام فوقانی در انجام
فعالیتهای عملکردی نظیر باز کردن درب شیشه ،نوشتن،
حمل وسایل و دستکاری اشیاء در دست بررسی میکند و
 7گویه نیز شدت عالئم همچون درد و ضعف را در مختل
کردن توانایی عملکردی فرد مورد پرسش قرار میدهد.

محل انجام پژوهش سه بیمارستان دولتی (نمازی ،شهید
فقیهی و حافظ) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود.
جامعهی مورد بررسی پرستاران شاغل با حداقل یک سال
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وابستهی مطالعه نیز متغیری کمّی و فاصلهای باشد مشابه
متغیر میزان ناتوانی در این مطالعه ،میتوان از ضریب Eta
برای بررسی میزان همبستگی بین متغیرهای اسمی و کمّی
مذکور استفاده کرد .ضریب  Etaمیتواند دامنهای بین صفر
تا یک داشته باشد (.)22

همچنین شیوهی نمره دهی پرسشنامه به صورت لیکرت با
دامنه یک تا  5برای هر گویه میباشد .نمرهی یک بیانگر
فقدان مشکل و یا محدودیت در انجام فعالیتهای مورد
پرسش و نمرهی  5بیانگر شدت باالی محدودیت میباشد.
طبق دستورالعمل برای اینکه نمرات منتج از پرسشنامه به
نمرات استانداردی در دامنهی صفر تا  100با میانگین و
انحراف معیار  50±10تبدیل شوند ،نمرات خام بدست آمده
از هر پرسشنامه درون فرمول زیر قرار می گیرد:

یافتهها
مطالعهی حاضر روی  72نفر پرستار با میانگین سنی
 28/8±6/9سال و سابقهی کاری  6/05±6/5سال شاغل در
بیمارستانهای آموزشی-درمانی وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی شیراز شامل شهید فقیهی ( 31نفر) ،حافظ (22
نفر) و نمازی ( 19نفر) انجام گرفت .از بین  72نفر افراد
مورد مطالعه  51نفر  %70/8وجود عالئم ناراحتی را در
حداقل یک ناحیه از اندام فوقانی خود گزارش کردند.
فراوانی اختالالت بر حسب ناحیهی گزارش شده به ترتیب
مربوط به ناحیه مچ و دست ( 41نفر) ،ناحیه گردن (37
نفر) ،ناحیه شانه ( 33نفر) و ناحیهی آرنج ( 13نفر) بود.
میانگین ناتوانی عملکردی  DASHدر افراد مورد مطالعه
برابر  19/2±15/7و میانهی نمرات پرسشنامه معادل 15
بدست آمد.
سطح ناتوانی عملکردی اندام فوقانی در افراد دارای
اختالل اسکلتی-عضالنی معادل  21/9±17/7و در افراد
بدون اختالل اسکلتی-عضالنی برابر  6/6±10/8بدست آمد
و به کمک آزمون تی مستقل مشخص گردید که سطح
ناتوانی در افراد دارای اختالل بطور معنادار بیشتر از سطح
ناتوانی در افراد بدون اختالل است ( .)p=0/018همچنین
ضریب  Etaبرابر  0/28بدست آمد که بیانگر این است که
ارتباط ضعیفی بین متغیر مستقل اختالل و متغیر وابسته
ی ناتوانی وجود دارد.
در خصوص ارتباط عوامل دموگرافیک نظیر سن و سابقه
ی کار با اختالالت اسکلتی-عضالنی نتایج بدین شرح بود
که آزمون تی استیودنت رابطهی معناداری را بین اختالالت
اسکلتی-عضالنی و سن نشان نداد ( .)p=0/225بر این
اساس میانگین سنی و انحراف معیار آن در افراد با اختالل
و بدون اختالل به ترتیب مقادیر  30/7±6/7و 28±3±7/1
بدست آمد .همچنین آزمون تی استیودنت رابطهی
معناداری را بین اختالالت اسکلتی-عضالنی و سابقهی کار
نشان نداد ( .)p=0/179بر این اساس میانگین سابقهی کار
و انحراف معیار آن در افراد با اختالل و بدون اختالل به

جمع پاسخها
(
) − 1 × 25
تعداد سواالت پاسخ داده شده

بنابراین نمرهی کلی این پرسشنامه بین صفر تا  100بدست
میآید که نمرات باالتر بیانگر سطح ناتوانی بیشتر میباشند
( .)20موسوی و همکاران نسخه ی فارسی این ابزار را تهیه
کرده و فرآیند استاندارد سازی آن را در  271نفر ایرانی که
دارای اختالالت اسکلتی-عضالنی اندام فوقانی نظیر سندروم
قوس دردناک ،سندروم تونل  ،carpalچسبندگیهای
کپسول مفصلی ،گیرافتادگیهای عصب اولنار ،التهابات
تاندونی و بورسیت بودند انجام دادهاند .آلفای کرونباخ ابزار
برابر  0/96و ضریب همبستگی درونردهای ( Intraclass
 )correlation coefficientمعادل  0/82بدست آمده
است (.)21
برای جمعآوری اطالعات ابتدا مجوز الزم اخذ گردید
سپس به ایستگاههای پرستاری بیمارستانها مراجعه شد و
پرستارانی که در ایستگاه پرستاری حضور داشتند در صورت
موافقت برای شرکت در طرح و داشتن شرایط ورود به
مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند .پس از انتخاب افراد واجد
شرایط توضیحات الزم در خصوص اهداف مطالعه به آنها
داده شد .پرسشنامهها در اختیار افرادی قرار گرفت که
رضایت آگاهانهی شرکت در پژوهش را امضا کردند .در
نهایت پس از رسیدن تعداد نمونهها به  72نفر فرآیند نمونه
گیری متوقف گردید .دادهها وارد نرمافزار آماری SPSS
نسخه  20شده و تجزیه و تحلیل آماری انجام گرفت .فراوانی
شیوع اختالالت اسکلتی-عضالنی در نواحی مختلف اندام
فوقانی برآورد گردید .سطح ناتوانی عملکردی در دو گروه با
و بدون اختالل اسکلتی-عضالنی با آزمون تی استیودنت
بررسی شد .ارتباط بین وجود اختالل و ناتوانی عملکردی
به کمک ضریب  Etaبررسی گردید .در مواقعی که در یک
مطالعه ،متغیر مستقل متغیری اسمی و دو حالتی باشد
مشابه داشتن یا نداشتن اختالل در مطالعهی حاضر و متغیر
10
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ترتیب مقادیر  7/8±6/5و  5/4±6/6بدست آمد .در خصوص
ارتباط عوامل دموگرافیک نظیر سن و سابقهی کار با ناتوانی
عملکردی نتایج بدین شرح بود که ضریب همبستگی
پیرسون با مقدار  0/38رابطهی معنادار مثبتی را بین ناتوانی
عملکردی و سن نشان داد ( .)p=0/008همچنین ضریب
همبستگی پیرسون با مقدار  0/40رابطهی معنادار مثبتی
را بین ناتوانی عملکردی و سابقهی کار نشان داد
(.)p=0/006
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گردد .این خصوصیت باعث میشود تا رفتارهای سامانه قابل
پیشبینی شود .در حالی که در یک سامانهی غیرخطّی
تناسبی بین علّت و معلول وجود ندارد به نحوی که یک
تغییر کوچک میتواند نتایج غیرقابل پیشبینی و بزرگی را
بوجود آورد و در مقابل تغییری بزرگ اثرات کوچکی را
بدنبال داشته باشد ( .)24بنابراین عکس العمل های انسان
(بعنوان یک سامانهی غیرخطّی) به تغییرات بوجود آمده در
ساختار اسکلتی-عضالنی اش میتواند پیرو قوانین غیرخطّی
باشد.
با توجه به اینکه مطالعات ثابت کردهاند که پرسشنامه ی
 DASHبه خوبی قادر به تفکیک بین سطوح مختلف
ناتوانی عملکردی است ( )25لذا چنین استنباط میگردد
که نمرات نزدیک به  100در پرسشنامهی  DASHبه
منزلهی سطوح باالتر ناتوانی و بیکفایتی عملکردی است و
در مقایسه با آن نمرات نزدیک به صفر به منزلهی کفایت
عملکردی میباشند و به همین ترتیب نمرات نزدیک به 50
نیز در حد بینابینی این طیف قرار میگیرند .بر مبنای چنین
استنباطی میتوان ادعا کرد که نمرهی  21/9میانگین
ناتوانی عملکردی در افراد دارای اختالل اسکلتی-عضالنی
مطالعهی حاضر بیانگر این موضوع است که سطح ناتوانی
عملکردی در این افراد پایین بوده و آنها را در شرایط
عملکردی مختل کنندهای قرار نداده است.
با توجه به فرضیاتی که در زمینه ی ارتباط بین اختالالت
اسکلتی-عضالنی و میزان ناتوانی فرد در انجام امور روزمره-
ایاش وجود دارد عمدتاً بالینگران و درمانگران ترجیح می
دهند که بر پایه ی چنین فرضیهای وجود اختالل را متناظر
با سطح ناتوانی فرد تصور نمایند .این در حالی است که در
مواقع بسیاری دیده شده که فردی علی رغم داشتن اختالل
همچنان از سطح باالی عملکردی برخوردار است .بدلیل
ماهیت ارتباطی غیرخطّی که بین اختالل و ناتوانی وجود
دارد لذا تعمیم دادن وجود اختالل به سطح ناتوانی نوعی
استدالل بالینی قلمداد می گردد که الزاماً میبایست مبتنی
بر شواهد و مطالعات دیگر در بیماریهای مختلف ( )26و
خصوصاً ادراک بیمار از توانایی های عملکردی اش باشد تا
قضاوت آزمونگر ( .)27به منظور داشتن استداللی مراجع-
محور که اساساً بر پایهی نگرش و ادراک افراد باشد سعی
شد تا در پژوهش حاضر وجود اختالل و سطح ناتوانی به
کمک دو ابزار خود-اظهاری بررسی گردد .بنابراین
پرسشنامه ی  Nordicو پرسشنامه ی  DASHدو ابزاری

بحث و نتیجهگیری
نتایج آماری به دست آمده نشان میدهد که شیوع اختالالت
اسکلتی-عضالنی در افراد مورد مطالعه باال میباشد .داشتن
اختالل در حداقل یک ناحیه از اندام فوقانی در  %70/8از
پرستاران مشاهده شد .مقایسهی این نتایج با مطالعهی
چوبینه و همکاران که به هدف تعیین میزان شیوع اختالالت
اسکلتی-عضالنی پرستاران شاغل در بیمارستان های
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده بود
همخوانی دارد (.)15
یافته های مطالعهی حاضر چنین فرضیه ای را مطرح
مینماید که ارتباط بین اختالل و ناتوانی فرآتر از یک ارتباط
ساده و خطّی است .این مسأله میتواند به علت چند بعدی
بودن ماهیت ناتوانی باشد که این امر ضرورت پرهیز از تفکر
خطّی و تعمیم ارتباط بین اختالل و ناتوانی را بدون انجام
بررسی های دقیق تر گوشزد می نماید .بر همین اساس
استفاده از ابزارهای خود-اظهاری در فرآیند ارزیابی ناتوانی
مراجعان به درمانگرهای توانبخشی مورد تأکید می باشد و
درمانگرها به پرهیز از قضاوت یکطرفه مبتنی بر استنباط
خود در خصوص سطح ناتوانی در مراجعان توصیه شدهاند
( .)23علت این امر را میتوان در غیر قابل پیشبینی بودن
درک و فهم مراجعان از وقایع و عوارض پیش آمده برای
آنها جستجو کرد .بنابراین دور از انتظار نیست که ارتباط
بین اختالل بعنوان یک تغییر در ساختار اسکلتی-عضالنی
افراد منجر به ایجاد نتایج غیر قابل پیشبینی در کیفیت
استنباط آنها از سطح ناتوانیشان بشود .از دیدگاه خطّی،
بزرگی پاسخ برابر یا متناسب با قدرت دروندادی است که
به یک سامانه وارد میشود .در واقع یک رابطهی مستقیم
بین علّت و معلول وجود دارد به نحوی که یک تغییر کوچک
در سامانه منجر به ایجاد اثرات کوچک میگردد و تغییر
بزرگ نیز طبعاً منجر به ایجاد اثرات بزرگ و چشمگیر می
11
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علیرضا درخشان راد -همبستگی اختالل و ناتوانی...

مختلف موجود در بیمارستانها از دیگر مواردی است که
میتواند راهگشای مطالعات آتی برای بررسیهای مقایسه ای
باشد .با مروری که بر منابع صورت گرفت فقدان مطالعات
با سطوح باالتر در سلسله مراتب مستندات علمی همچون
مطالعات مروری سیستماتیک و فراتحلیلی محرز گردید لذا
انجام این قبیل مطالعات برای پی بردن به وجود ساختار یا
نظامی شفاف تر در خصوص چگونگی ارتباط بین اختالل و
ناتوانی توصیه می گردد.

بودند که به شکل خود-اظهاری ،ادراک فرد را از وجود
اختالل و میزان ناتوانی در فعالیت های روزمره کاوش
نمودند .در مطالعه ی حاضر ارتباط ضعیفی بین وجود
اختالل و سطح ناتوانی یافت شد یافته های متفاوتی در
خصوص ارتباط بین اختالالت اسکلتی-عضالنی و ناتوانی
عملکردی در منابع یافت می شود .بعنوان مثال  Chiuو
همکاران ارتباط ضعیفی را بین اختالل و ناتوانی در بیماران
با گردن درد مزمن گزارش کردند ( )28و در سوی مقابل
 Hermannو همکارش ارتباط قوی تری را بین اختالل و
ناتوانی در همین گروه از بیماران یافتند ( Guite .)29و
همکاران نیز در مطالعهای که با هدف بررسی ارتباط بین
دردهای اسکلتی-عضالنی مزمن و ناتوانی های عملکردی
انجام دادند ارتباط متوسطی بین درد و شدت آن با ناتوانی
های عملکردی گزارش نمودند (.)7
عقیده بر این است که ناتوانی مفهومی چند بعدی و در
برگیرنده عوامل عینی و ذهنی است و درک فرد در مورد
میزان رفاه و آسایش در جنبههای مهم زندگی اش را مورد
توجه قرار میدهد .همچنین مداخالت حمایتی فردی و
اجتماعی در برخورد با موقعیتهای چالش زا می تواند ادراک
فرد از میزان ناتوانی اش را تحت تأثیر قرار دهد (.)30
بنابراین در توجیه اینکه چرا میزان باالی اختالالت اسکلتی-
عضالنی در مطالعهی حاضر باعث بروز ناتوانیهای عملکردی
وسیعی نشده است ،می توان این احتمال را داد که عوامل
ذهنی و تالش فرد برای افزایش سطح رفاه و آسایش و
درگیر نکردن خود در اختالالت موجود ،در استنباط او از
ناتوانی اش تأثیر گذاشته باشد .دیده شده که میزان ناتوانی
ادراک شده متعاقب اختالالت اسکلتی-عضالنی مزمن شانه
در افرادی که دارای مشکالت روانی همچون افسردگی
هستند به مراتب بیشتر از افرادی است که چنین مشکالتی
را ندارند ( .)31پیچیدگی ارتباط بین دو عامل اختالل و
ناتوانی نیازمند بکارگیری همزمان پرسشنامههای خود-
اظهاری و مقیاسهای عینی ( )objectiveمربوط به ارزیابی
اختالالت می باشد تا بدینوسیله بتوان نمایی جامع از
وضعیت عملکردی بیمار را ترسیم نمود (.)27
از پیشنهادات مطرح برای مطالعات مشابه آتی ،ارزیابی
شدت اختالل تجربه شده در افراد مورد مطالعه و برآورد
فاکتورهای هیجانی ،روانشناختی و اقتصادی-اجتماعی است
تا این اطالعات بتوانند به تفسیر یافتههای مطالعه کمک
نمایند .ضمناً در نظر گرفتن پرستاران شاغل در بخشهای

سپاسگزاری
مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه دانشجویی مقطع لیسانس
رشته کاردرمانی بوده و ماحصل یک طرح پژوهشی مصوب
با شمارهی  92-5967در دانشگاه علوم پزشکی شیراز می
باشد .از معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه به جهت
حمایت مالی مطالعه و همچنین از کلیهی افرادی که در
این پژوهش مشارکت نمودند تقدیر و تشکر میگردد.
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