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مقاله پژوهشي

بررسي فراواني ناراحتي های اسکلتي -عضالني و رضایت شغلي در یک شرکت گاز

شیرازه ارقامي ،1حکیمه نوري پرکستاني ،2روح اله نوریان ، 3محمد علي
تاریخ دریافت1333/11/13 :

کریمي*4

تاریخ پذیرش1334/5/3:

چکیده
زمینه وهدف :دردهای اسکلتی -عضالنی یک موضوع مهم در دنیای امروز و یکی از بزرگترین مشکالت بهداشت شغلی کشورهای رو به
رشد است .در مشاغل اداری نیز ،به علت حفظ فشارهای ناشی از پوسچرهای نادرست طوالنی مدت ،این دردها شایع است .از طرفی
شیوع این دردها میتواند باعث کاهش رضایت شغلی در کارکنان شود و سازمان را در معرض خطر کاهش بهرهوری قرار دهد .مطالعه
حاضر باهدف تعیین فراوانی دردهای اسکلتی -ماهیچهای و رضایت شغلی کارکنان یکی از شرکتهای گاز صورت گرفت.

روش بررسي :این مطالعه مقطعی روی همه کارکنان اداری یکی از شرکتهای گاز کشور (142نفر) صورت گرفت .ابزارهای اندازهگیری
دربردارنده پرسشنامه گردآوری اطالعات دموگرافیک ،دو پرسشنامه برای گردآوری دردهای اسکلتی-عضالنی (نوردیک) و پرسشنامه
رضایت شغلی مینهسوتا بود .دادههای گردآوریشده در  SPSS13و با استفاده از آزمون آماری کای دو تحلیل گردید.

یافتهها :بیشترین شکایات از دردهای اسکلتی-عضالنی در یک سال گذشته به ترتیب برای گردن 52درصد ،کمر 35/2درصد و پشت
33/8درصد بود44/4 .درصد کارکنان ،میزان رضایت شغلی باالیی را ابراز داشتهاند .با این وجود آزمونهای آماری ارتباط معناداری را میان
آموزش درباره پوسچر کاری مناسب و رضایت شغلی( )pvalue=4/423و نیز وجود درد شانه و رضایت شغلی نشان دادند(.)pvalue=4/42

نتیجهگیري :با توجه به میزان شیوع باالی دردهای اسکلتی-عضالنی و ابراز  54/4درصدی رضایت شغلی متوسط توسط کارکنان این
مجموعه ،لزوم مداخله ارگونومیک برای اصالح ایستگاههای کار ضروری به نظر میرسد.

 .1دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،زنجان ،ایران.
 .2کارشناس اداره گاز چهارمحال و بختیاری ،ایران.
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت سالمت ،ایمنی و محیطزیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
( *.4نویسنده مسئول) :دانشجوی کارشناسی ارشدد ،گدروه مددیریت سدالمت ،ایمندی و محیطزیسدت ،دانشدگاه علدوم پزشدکی زنجدان ،ایدران .پسدت الکترونیدک:
ali.karimi211@gmail.com
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کلیدواژهها :اختالالت اسکلتی-ماهیچهای ،رضایت شغلی ،کارکنان اداری
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مقدمه

روش بررسي
این مطال  ،یک مطال مقط ی اسات كا با بررسای فراوانای
دردهای اسکلتی-عضالنی و میزان رضایت شاغلی در یاک شاركت
گاااز كشااور ماایپااردازد پرسشاانام ها بااا رضااایت كاماال هماا
شركتكنندگان تکمیل گردید و ب آنها در مورد محرمانا باودن
اطالعات شدصی و اطالعات ب دست آماده اطمیناان خااطر داده
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گسترش روزافزون فناوری و دانش در زندگی انسان موجب باا
رفتن سرعت كار و افزایش میزان تولید و بهرهوری شده اسات اماا
این تغییرات با عوارضی همچون بیتحركای ،خسات ی ،فشاارهای
عصبی-روانی و افزایش بروز اختال ت اسکلتی-عضالنی همراه بوده
است [ [1این اخاتال ت یکای از متاداو تارین و پرهزینا تارین
مشکالت مرتبط با كار در تمام كشورهای دنیا میباشد] ]2بیش از
06درصااد از كاركنااان بدااش اداری در كشااورهای رو با رشااد از
ناراحتیهای جسمی شکایت دارند ،ك بسیاری از آنها مرباوط با
اختال ت اسکلتی-عضالنی میباشاد شایو اخاتال ت اساکلتی-
عضالنی در میان كشورهای رو ب رشد با توج ب نو كار با رایانا
و مدت زمان تماس با ایست اه كاار باا رایانا از  11تاا 06درصاد
گاازارش شااده اساات [ ]4 ,3در صاان ت حاادود 46درصااد از
غرامتهای شغلی پرداختشده ب كاارگران مرباوط با اخاتال ت
اسکلتی-عضالنی مرتبط با كار میباشد [ .]1مطال ات انجامشده در
این زمین نشان میدهد ك اختال ت اسکلتی  -ماهیچ ای از نظر
اقتصادی پرهزین اند،ب طوری ك سا ن بیش از  1/2میلیاارد د ر
هزین مستقیم و  06میلیون د ر هزین غیرمستقیم در بر دارناد و
علت اصلی غیبت از كار محسوب میشوند [ ]0تدماین زده مای-
شود ك در مجمو  ،هزین هاای مساتقیم و غیرمساتقیم ناشای از
اختال ت اسکلتی -ماهیچ ای ممکن اسات در حادود  1درصاد از
تولید ناخالص ملی كشورهای صن تی را ب خاود اختصاا دهاد
عالوه بر آن ،در حدود  06تا  06درصاد افاراد بزرگساا در طاو
دوره زندگی خود برای مدتی دچاار مشاکالت كماردرد مایشاوند
[ ]0ضرر و زیانهای اقتصادی ناشی از این اختال ت ن تنها فارد،
بلک سازمان و جام را تحت تأثیر قرار میدهاد [ ]8بار اسااس
ت ریف اختال ت اسکلتی-ماهیچ ای،شامل یک اختال در ماهیچ ،
زردپی ،غالف زردپی ،اعصاب محیطی ،مفاصال ،اساتدوان ربااط و
رگهای خونی است تنش تکاراری در طاو زماان كاار و انجاام
وظیف ب بروز این اختال ت كمک كند [ ]0چوبین و همکاران در
مطال خود شیو اختال ت اسکلتی ماهیچ ای در قالیبافان را با
اعالم كرده ك عمدتاً در شان ها  40/8درصاد ،كمار  41/2درصاد،
دستها و مچ دستهاا  38/2درصاد ،پشات  30/0درصاد ،گاردن
31/2درصد و زانوها 34/0درصد بوده اسات[ ]0در كارهاای اداری
ب دلیل نامناسب بودن ،طو نی بودن حفظ برخی پوسچرها هن ام
اجرای كار و غیر ارگونومیک بودن میز و صاندلی با تادریج و در

یک فرایند طو نی این اختال ت شکل میگیرد از این رو كنتار
عوامل خطر و پیش یری از ایان اخاتال ت در محایط كاار اماری
ضروری ب نظر میرسد تا بدین ترتیب بتوان از زیانهای اقتصادی
ناشی از این اختال ت جلاوگیری كارده و ساالمت نیاروی كاار را
تأمین نمود [ ]16از طرفی شیو دردهای اسکلتی-عضالنی مای-
تواند باعث كاهش رضایت شغلی در كاركنان شود و ساازمان را در
م رض خطر كاهش بهرهوری قرار دهد رضایت شغلی یک واكنش
احساسی ب كار ،شرایط فیزیکی و اجتماعی محال كاار اسات ،با
عبارتی رضایت شغلی یک احساس مثبت و لذتبدش است كا از
نتیج كار فرد یا تجرب شغلی او ب دست مایآیاد [ ]11رضاایت
شغلی نیروی انسانی از مهمترین عوامل مؤثر در كارایی و بهرهوری
سااازمان اساات كا ناشای از عواماال شااغلی ،فااردی -اجتماااعی و
فرهن ی است[ ]13 ,12رسیدن ب ن رش رضایت از كار در میاان
كاركنان یک سازمان افزون بر فراهم كردن زمین های ارضاء روحی
و م نوی افراد (ن فقط ابزاری برای ارضاء دی ار نیازهاا) و كااهش
احساساات نااامطلوب در حاین كاار (همچااون احساااس باادبدتی،
محرومیت ،مورد اجحاف واقعشدن و …) موجبات افزایش كار آیی
و بهرهوری را فراهم میسازد [ ]14از طرفی ان یزش یاک مفهاوم
ساده نیست ،بلک تركیبی پیچیده از نیازها ،ساالیق هاا ،تنشهاا،
ناراحتیها انتظارات است ] ]11از این رو ارزیابی نیازهای افاراد در
سازمان و اهمیت و اولویتی ك برای هر كادام از آنهاا قائلاناد در
خور توج فراوان میباشد و برای هر مدیری در سازمان آگااهی از
مسئل ان یزش كاركنان ك در واقع پیجویی علت و سبب حركت
و رفتارهای اعضاء سازمان است ،ضارورت خاا دارد[ ]10عادم
توج ب موضو رضایت شغلی ،در بلندمدت نظام سازمان را مدتل
نموده و موجب بروز عصیان ،كاهش حس مسئولیت و باألخره ترك
خدمت میشود[ ]10در این راستا مطال ا حاضار باهادف ت یاین
میزان اختال ت اسکلتی -ماهیچا ای و رضاایت شاغلی و بررسای
روابط میان آنها در یک شركت گاز صورت گرفت

بررسي فراواني ناراحتي هاي اسکلتي -عضالني 31/

نتایج
بر اساس مطال ات دموگرافیک میان ین و انحاراف م یاار سان و
سابق كار افراد بر حسب سا با ترتیاب  30/1 ±0/0و/22 ±0/0
0سا باود 81درصاد دارای تحصایالت دانشا اهی و بقیا فاقاد
تحصیالت دانش اهی (فراوانترین مدرك تحصیلی در گاروه ماورد
مطال مدرك كارشناسی بود  16/0درصد) بودند از نظر وضا یت
تأهل 11/0درصد مجارد 88 ،درصاد متأهال و 6/0درصاد مطلقا
بودند 33/8درصد دارای وض یت قراردادی موقات و  00/2درصاد
دارای قرارداد دائم بودند از لحاظ وضا یت سای اری باودن افاراد
01/1درصد غیرسی اری و 8/1درصد سی اری بودناد 00/0درصاد
افراد با ی  1سا سابق كار و 33/1درصد كمتر از  1ساا ساابق
كاری داشتند ك 48/1درصد افراد با ساابق كاار باا ی  1ساا و
20درصاد افاراد بااا ساابق كااری كمتاار از  1ساا اظهااار درد در
اندامهای مدتلف را داشتند از نظار زماان احسااس درد در طاو
ساعت كار ،بیشترین میزان احساس درد مربوط ظهار (21درصاد)
است 33/1درصد شبان ب دلیل درد اسکلتی -ماهیچا ای تجربا
بیدار شدن از خواب را داشتند 44درصد بیان داشاتند كا وجاود
ایاان اخااتال ت در رونااد عااادی كارشااان تااداخل داشاات اساات
11/1درصااد شاارو درد را همااراه بااا شاارو كااار بیااان نمودنااد
33/8درصد مراج پزشکی داشت و 10/2درصد ب دلیل دردهاای
اسکلتی – ماهیچ ای مرخصی است الجی گرفتناد در ماورد دوره
آموزشی موثر بر مطال شاامل دوره آموزشای ارگوناومی صان تی
سوا شد فراوانی دوره آموزشی ك كاركنان گذراندهاند در جادو
 1نشان داده شده است
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شد جام آماری شامل هم كاركناان بداش اداری شاامل 142
نفاار بااود ابزارهااای اناادازهگیااری دربردارنااده سااؤا ت اطالعااات
دموگرافیک ،پرسشنام رضایت شاغلی مین ساوتا و از آن جاا كا
هدف ما بررسی اختال ت اسکلتی -ماهیچ ای در طای یاک ساا
گذشت بود ،از پرسشنام استاندارد نوردیک( )Nordicبدین منظور
استفاده گردید [ ]18مشاغل اداری موجود شامل كاركناان بداش
مشتركین ،مهندسی ،ت میرات و ن هداری ،واحد مدیریت ایمنای و
بهداشت ،ریاست كل و بدش ها ،م اونت ها ،مسئو دفتر و منشی
ها بوده ك بدش اعظم وظایف آنان نشستن پشت میز و صندلی و
انجام امور محول بصورت دساتی و كاامییوتری اسات پرسشانام
خوداظهاری شکایت از دردهای اسکلتی -ماهیچ ای نوردیک یکای
از روشهای رایج برای بررسی اختال ت اسکلتی -ماهیچ ای افاراد
است بطور كلی در طراحی این پرسشانام دو هادف دنباا شاده
است :ب عنوان ابزاری برای غربال ری اختال ت اسکلتی– ماهیچا
ای برای خدمات بهداشت شغلی و نیز این پرسشنام هاا میتوانناد
برای سنجش نتایج مطال اات اپیادمیولوژیک در زمینا اخاتال ت
اسکلتی -ماهیچ ای ب كار برده شوند یر اسااس ایان پرسشانام
پاسخ دهنده باید مشدص كند ك در كدامیک از ن قسامت بادن
خود (گردن ،شان  ،آرنج ،دست /مچ دست ،پشت ،كمر ،ران /باسن،
زانو ،پا /مچ پا) در طی  12ماه گذشات دچاار نااراحتی یاا مشاکل
شده است در ادام  ،پاسخ دهنده باید مشدص كناد كا آیاا ایان
مشکل باعث ترك كار یا ناتوانی او از كار شده یا نا همچناین ،در
مورد وجود درد یا ناراحتی در طی  0روز گذشت برای هر كادام از
این نواحی پرسش شد در صورتی ك پاسخ آنها مثبت بود بداش
سوم پرسشنام ك شامل  12سؤا مارتبط باا نااراحتی در انادام
مربوط تکمیل گردید پرسشنام رضایت شغلی مین سوتا M.S.Q:
) ( Minnesota job satisfaction questionnaireدارای 26
ماده است ك از دو زیر مقیاس درونی و بیرونی تشکیل شده است
هر یک از سوا ت دارای پانج گزینا از خیلای ناراضای تاا خیلای
راضی بوده ك برای نمرهگذاری از روش پورتر اساتفاده مایشاود
پورتر بر مبنای ت ریف رضایت شغلی با توج ب تفاوت بین انتظاار
فرد از شغل و آنچ ك همان فرد از شغل خود دریافات مایكناد،
مقیاسی را طراحی نمود ك بر اساس آن بارای هار موضاو ماورد
پرسش یک سوا از وض یت موجود و یک سوا از وض یت ماورد
انتظار فرد پرسیده میشود گزین های سوا ت شاامل (  =1خیلای
كم =2 ،كم =3 ،متوسط =4 ،زیاد =1 ،خیلی زیاد) میباشد ،سایس
نمره هر سوا از طریق تفاضال باین وضا یت موجاود و وضا یت

مطلوب ب دست میآید بدیهی است هر چ نماره حاصال بیشاتر
باشد نشان دهنده تفاوت بیشتر بین انتظارات و واق یات است لاذا
نمره با تر بیان كننده رضایت كمتر و نمره پایینتر نشاان دهناده
رضایت بیشتر است مقیاس آن ب صورت (6تا  21رضایت مطلوب،
 21تا  11رضایت متوسط و  11ب باا رضاایت ناامطلوب) اسات
اعتبار آن با آلفای كرونباخ  6/03گزارش شده و روایی آن باا روش
تحلیاال تأییاادی ،تأییااد شااده اساات [ ]10پااس از جمااع آوری
اطالعات ،دادهها وارد نرم افزار  SPSSنسد 13گردید ابتدا توسط
جدو و نمودارها اطالعات خالص و با منظاور تحلیال و ت یاین
روابط میان متغیرها ،از آزمون آماری كای دو (در سطح م نااداری
 )6/61استفاده گردید

 /44شیرازه ارقامي و همکاران

در جدو  2اظهار احساس درد توسط شدص ب تفکیک ناحیا
بدن و سطح تحصیالت نشان داده شده است افرادی كا آماوزش
پوسچر صحیح كاری دیدهاناد ،درد و بیاداری شابان ناشای از درد
اختال ت اسکلتی-عضالنی مرتبط با كار كمتر ،مرخصی است الجی
كمتری و نیز رضایت بیشتری از شغل خود داشتند.

جدول  1توزیع فراواني شرکت در دوره آموزشي مؤثر بر عوامل
تحت مطالعه
شرکت در دوره آموزشي

بلي

خیر

ارگونومی صنعتی

% 37/7

% 22/3

جدول -2توزیع فراواني شکایت از درد برحسب نواحي بدن و سطح تحصیالت افراد
سطح تحصیالت
نواحی بدن

زیر دیپلم

دیپلم

کاردانی

کارشناسی

ارشد و باالتر

کل

(تعداد

(تعداد

(تعداد

(تعداد

(تعداد ودرصد)

(تعداد

ودرصد)

ودرصد)

ودرصد)

ودرصد)

ودرصد)

گردن

4

)%15/3( 11

)%17/4( 12

)%58( 44

)%8/7( 9

)%48/9( 93

شانه

4

)%14/3( 7

)%12/2( 9

)%95/3( 32

)%8/2( 4

)%34/5( 43

آرنج

4

)%17/9( 3

)%17/9( 3

)%94/7( 11

4

)%12( 17

مچ دست

)%4(1

)%12( 3

)%19( 4

)%94( 15

)%8( 2

)%17/9( 25

ران

4

)%28/9( 4

)%28/9( 4

)%35/7( 5

)%7/1( 1

)%3/3( 14

زانو

)%2/9( 1

)%15/4( 9

)%24/5( 8

)%59/4( 22

)%5/1( 2

)%27/5( 33

مچ پا

4

)%14/3(3

)%18/5(5

)%52/4(11

)%3/5(2

)%14/8(21

پشت

4

)%19/7(9

)%19/7(9

)%91/1(22

)%3/9(2

)%25/4(39

کمر

4

)%17/4(4

)%21/1(9

)%59/9(13

4

)%19/2(23

با توج ب جدو فوق 20/1 ،34/1 ،48/0درصد افراد ب ترتیاب
در نواحی گردن ،شان و زانو احساس ناراحتی داشاتند و اظهاار در

افراد دارای سطح تحصایالت كارشناسای بیشاترین میازان و زیار
دییلمها كمترین میزان میباشد

جدول -3میزان بیشترین فراواني احساس درد به تفکیک نواحي بدن در  12ماه گذشته
نواحي بدن (درصد)

 12ماه گذشته

% 52

شانه
%13/77

راست
% 3/3

راست

چپ

% 14/1

% 9/3

در جدو  3از میان نواحی مدتلف بادن در میاان اعضاایی كا
فرد بیشترین فراوانی احسااس درد در  12مااه گذشات را داشات
آورده شده است
همانطور ك مالحظ میشود در  12ماه گذشت بیشترین میزان
درد ب ترتیب در گاردن  12درصاد ،قسامت كمار 31/2درصاد و

زانو
19/3
%

% 35/2

مچ پا
%3/3

% 33/8

قسمت پشت 33/8درصد بوده و این اباراز درد بیشاتر در افاراد باا
سطح تحصیالت كارشناسی وجود دارد
آنااالیز رضااایت شااغلی46/4 ،درصااد رضااایت بااا 16/4 ،درصااد
رضااایت متوسااط0/2 ،درصااد رضااایت نااامطلوب را نشااان داد
(جدو )4

مجله مهندسي بهداشت حرفهاي ،دوره  ،2شماره  ،1بهار 1314

] [ Downloaded from johe.umsha.ac.ir on 2023-01-07

مدت زمان احساس

گردن

هر دو

آرنج

مچ دست

ران

هر دو

کمر

هر دو

پشت

بررسي فراواني ناراحتي هاي اسکلتي -عضالني 41/

جدول-4میزان رضایت افراد برحسب میزان تحصیالت
میزان تحصیالت
(درصد)

زیر دیپلم

دیپلم

کارداني

کارشناسي

ارشد و باالتر

سطح رضایت شغلي
باال

4

%22/8

%15/8

%43/1

%12/3

متوسط

4

%15/5

%21/1

%52/1

%11/3

نامطلوب

%15/4

%15/4

%23/1

%49/2

4

با توج ب جدو  3بیشترین نارضایتی در میان افراد باا مادرك
كارشناسی و كمترین نارضایتی در میان افراد باا مادارك باا تر از
كارشناسی میباشد
در میان متغیرهاای ماورد بررسای باا آزماون كاای (در ساطح
م ناداری  )6/61در میان رضایت شغلی و تحصیالت رابطا م نای
داری مشاهده شد ( ،)Pvalue<6/63بطوری ك افاراد باا تحصایالت
با بیشترین رضایت را داشتند همچناین میاان آماوزش پوساچر
صحیح كااری و رضاایت شاغلی( ،) Pvalue <6/623میاان بیاداری
شبان ناشی از درد اختال ت اسکلتی ماهیچ ای مارتبط باا كاار و
رضایت شغلی( ،) Pvalue <6/610میان نمره ارزیابی پوسچر كاری و
وجود شاغل دوم( ،) Pvalue <6/63میاان نماره ارزیاابی پوساچر و
وجود درد در شان ( ،) Pvalue <6/631رابط م نی داری دیده شد.
میان متغیرهاایی چاون رضاایت شاغلی باا اظهاار درد (نوردیاک)
افرادهمچنین میان رضایت شاغلی و درد كمار رابطا ای مشااهده
ن ردید () Pvalue >6/61

بحث
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در زمین عوامل مؤثر بر عملکرد و ان یزش افاراد ،تئاوری هاای
مدتلفی وجود دارند ك در دو گروه كلی قرار میگیرند تئوریهای
محتوایی ك ب محتوای ایجاد رضایت شغلی و ان یزش می پردازند
(تئوری مازلو ،تئاوری هرزبارگ…) و تئاوریهاای فرآینادی كا
فرآیند آنرا مورد نظر قرار میدهند (تئوری آدامز ،تئاوری ویکتاور
وروم و ) [ ]26برخی محققان از قبیل هرزبارگ با ایان نتیجا
رسیدند ك خاود شاغل مهمترین عامل ایجاد ان یزش و رضااایت
شاغلی در محال كاار اساات هرزبارگ دو دسات محاركك را كا
موجب رضایت یا عدم رضاایت شاغلی میشد مطرح كارد :عوامال
محاارك ان یاازش (عوامااال درونااای یاااا ذهنااای فاارد) و عواماال
بهداشتی (عوامل خارجی) عوامال محاارك ان یاازش یااا ذهنای

سبب ارتقای كاركرد و ن رش میشود و عوامال بهداشاتی ساابب
حفظ روحی و كارآیی فرد میشود [ ]21بنابر این تئوری ،عوامال
ان یزشی درونی از انجام كار ناشی شده و موجب رضایتمندی فرد
میشود ،مثل موفقیت ،پیشرفت ،ماهیت كار و عوامل خارجی ك با
محیط و زمین شغل ارتباط دارناد و كاركناان را در ساازمان ابقاا
میكنند و دربردارنده خطمشی ،مقررات و شارایط كاار ،حقاوق و
دسااتمزد ،روابااط شدصاای بااا هاام ردیفهااا و امنیاات شااغلی
میشوند[ ،]22ك با مطال آنها می توان عوامل مهم در رضاایت
شغلی را شناسایی نمود و از آنها در برناما هاای ارتقااء كیفیات
عملکرد كاركنان استفاده كرد [ ]23برخی مطال ات یکی از د یل
مهم ترك كار را نارضایتی شغلی میدانند در ایان راساتا در یاک
مطال مشاب  ،آموس و همکاران بیان كردند ك كاركناان ناراضای
دارای احتما غیبت از كار بیشتری داشت و نیز در بارای رسایدن
ب اهداف سازمانی كمتر تالش میكنناد [ Bakhshayesh ]24در
پژوهشی نشان داد ك ساالمت عماومی پاایین باا رضاایت شاغلی
پایین همراه بوده است [ ]21مطال ا حاضار نشاان میدهاد كا
شیو اختال ت اسکلتی -ماهیچ ای در میان كاركنان شركت گااز
از شیو قابل توجهی برخودار است در  12ماه گذشات بیشاترین
درد در نواحی گردن ،قسمت تحتانی و پشت وجاود داشات اسات،
مطال اااتی همچااون مطال ا میرمحماادی و همکاااران ( )1380و
رمیل( )2660با بودن میزان اظهار درد در گردن نسبت ب دی ار
اندامها را بیان نمودند ك با نتایج این مطال ا همداوانی دارد [,1
 ]20با توج ب نزدیک شدن كاركنان ب میاز و ماانیتور و حالات
استاتیک ماهیچ های گردن با مادت طاو نی ،فاراوانتار باودن
اظهار درد در گردن در كاركنان اداری قابل انتظار است اظهار درد
در قسمت تحتانی و پشت نیز دارای فراوانای باا یی باوده كا باا
نتایج مطال چوبین و همکاران همسو اسات[ ،]20كا مایتواناد
ناشی از نشستنهای طو نی مدت ،انحراف از حالات طبی ای با

 /42شیرازه ارقامي و همکاران

نتيجهگيري
در جام مورد مطال اخاتال ت اساکلتی -ماهیچا ای شایو
قابل تاوجهی داشات و اباراز رضاایت شاغلی حادود  16/4درصاد
(متوسط) توسط كاركنان این مجموع گزارش شد و رضاایت باا
تنها در درصد كمی از این كاركنان مشاهده گردیاد ،لاذا اقادامات
اصالحی همچون انادازهگیری اب ااد بادنی كاركناان ،تهیا میاز و
صندلیهای ارگونومیک ،طراحی ارگونومیک ایسات اههای كااری و
آموزشهای زم ب منظور حفظ نیروی كاار و كااهش هزینا های
مستقیم و غیرمستقیم ضروری میباشد

تشکر و قدرداني
بدین وسیل از همکاری شركت گاز استان چهار محا و بدتیاری
ك در انجام این پژوهش ما را یاری نموده اند ،تشکر و قدردانی
می نماییم.
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دلیل نامناسب بودن صندلی و ارتفا میز باشد و این نشان دهناده
عدم توجا با آنتروپاومتری افاراد و اساتانداردهای ارگوناومی در
طراحی ایست اههای كاری بوده و در صورت عدم مداخل  ،موجی از
اختال ت اسکلتی -ماهیچا ای پایش بینای مایشاود هرنانادز و
همکاران در مطال ات خود نیز بیان نمودهاناد كا نامناساب باودن
ایست اه كاری (پوسچر نامناساب ،حركاات تکاراری ،كاار نشسات
طو نی ،استفاده از موس ،قرارگیری نامناسب ماانیتور و نامناساب
بااودن صااندلی) در شاایو اخااتال ت اسااکلتی-عضااالنی مااؤثر
اساات[ ]28بیشااترین میاازان اظهااار درد در افااراد دارای ماادرك
كارشناسی و كمترین آن در میان افراد با سطح تحصیالت دییلم و
كمتر بود ،این بداش از مطال ا كا باا نتاایج مطال ا چوبینا و
همکاران هم راستا و بر خالف نتاایج مطال ا فراساتی و همکااران
میباشد [ ]20 ,20با بودن میزان اظهار درد در گروه كارشناسی
میتواند ب دلیل ت داد زیاد افراد دارای تحصایالت كارشناسای در
میان جام ماورد مطال ا (تقریباا 16درصاد) و نیاز افاراد دارای
كارشناسی وظایفی را دارند ك بیش از نیمی از یاک روز كااری را
در یک پوساچر اداری (كاار طاو نی مادت باا كاامییوتر ،پوساچر
استاتیک) و با مشغل زیادی در میكنناد و ایان گاروه در م ارض
خطر قرار دارند ،چراك بیشترین میزان درد ،نارضایتی را با خاود
اختصا دادند كم بودن میزان اظهار درد در میان افراد با ساطح
تحصیالت دییلم و كمتر میتواند ناشای از انجاام كارهاای سابک،
جاب جاییهای زیاد و كار استاتیک كمتر مثل منشیها یاا مسائو
اطالعات باشد با توج با اظهاار درد 48/1درصاد از 00/0درصاد
افراد با سابق كاری بیش از  1سا  ،افزایش سابق كاار باا افازایش
درد همراه بوده است ك با نتایج مطال ا فراساتی و همکااران در
سا 1302همدوانی دارد[ ]20با باا تر رفاتن مادرك تحصایلی
افراد ،رضایت شغلی نیز بیشتر شده بطوری ك هیچیک از افراد باا
مدرك با تر از كارشناسی نارضایتی از شغل خود نداشات اناد كا
میتواند ب این دلیال باشاد كا اكثار ایان افاراد دارای ردههاای
سازمانی با تری میباشند ،از آنجاایی كا افاراد دارای شاغل دوم،
اظهار درد در اندامهای بیشتری داشت اند ،شغل دوم میتواند یاک

عامل مؤثر در شیو بیشتر اختال ت اساکلتی -ماهیچا ای باشاد
این مطال نشان داد ك  16/4درصد افاراد دارای رضاایت شاغلی
متوسط میباشند ،ك نتایج حاصل با مطال صابر و همکاران كا
در آن 86درصد نمون هاای ماورد بررسای دارای رضاایت شاغلی
متوسط و پایینتر بودهاند و پژوهش هایی ك پژوهش ران قبلی در
ایران انجام دادهاند همسو بوده است [ ]32-36همچنین یافت های
مطال  shahbaziنیز رضایت شاغلی پرساتاران یازدی را در حاد
متوسط نشاان داد كا از نتاایج پاژوهش حاضار فاصال چنادانی
ندارد[ ]33در جام مورد مطال اختال ت اسکلتی -ماهیچا ای
شیو قابل توجهی داشت و فقط درصد كمی از كاركناان رضاایت
با داشت اند ،بنابراین اقدامات اصالحی همچون انادازهگیری اب ااد
باادنی كاركنااان ،تهی ا میااز و صااندلیهای ارگونومیااک ،طراح ای
ارگونومیک ایست اههای كاری و آموزشهای زم ب منظور حفاظ
نیروی كار و كااهش هزینا های مساتقیم و غیرمساتقیم ضاروری
میباشد.
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Abstract
Background & Objectives: In the current world, musculoskeletal pains have turned to a major occupational health
issue in developing countries. Such pains are also common among office workers who adopt incorrect postures for
long periods of time. As these pains can reduce job satisfaction and lower the productivity of organizations, this study
aimed to determine the prevalence of musculoskeletal disorders and its relation to job satisfaction in a gas company.
Methods: This cross sectional study recruited all office workers (n = 142) of a gas company in Iran. Data were
collected using the Nordic Musculoskeletal Questionnaire and the Minnesota Job Satisfaction Questionnaire. Chi
square test was used to analyze the data by SPSS 13.
Results: Pains in the neck (52%), lower back (35.2%), and upper back (33.8%) were the most frequent
musculoskeletal complaints over the one-year period prior to the study. A high level of job satisfaction was reported
by 40.4% of the participants. Furthermore, job satisfaction had significant relations with both training about proper
posture (P = 0.023) and shoulder pain (P = 0.02).
Conclusion: Due to the high incidence of musculoskeletal disorders and moderate levels of job satisfaction in about
half (50.4%) of the studied population, ergonomic interventions are essential to improve the conditions of
workstations.
Keywords: Musculoskeletal disorders, Job satisfaction, Administrative staff
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