
 44تا  33صفحات  ،1314 بهار، 1، شماره 2اي، دوره مجله مهندسي بهداشت حرفه

 مقاله پژوهشي

 و رضایت شغلي در یک شرکت گاز عضالني -های اسکلتيناراحتي  فراوانيرسي بر

 

 *4یميکر يمحمد عل ، 3یانروح اله نور ،2حکیمه نوري پرکستاني، 1شیرازه ارقامي

 

 3/5/1334تاریخ پذیرش:      13/11/1333تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

رو به  یهاکشور یمشکالت بهداشت شغل نیتربزرگاز  یکیامروز و  یایوع مهم در دنموض عضالنی یک -یاسکلت یدردها زمینه وهدف:

از طرفی  .است شایع دردها این مدت، ینادرست طوالن یاز پوسچرها یناش یبه علت حفظ فشارها نیز، یادار مشاغل دررشد است. 

مطالعه  وری قرار دهد.را در معرض خطر کاهش بهره شود و سازمان کارکنان ی درشغل یترضا تواند باعث کاهشاین دردها می شیوع

 .گاز صورت گرفت یهااز شرکت یکی کارکنان یشغل یتو رضا یایچهماه -یاسکلت یهادرد فراوانی یینتع باهدفحاضر 

 یریگاندازه یهانفر( صورت گرفت. ابزار142گاز کشور ) یهااز شرکت یکی یهمه کارکنان ادار یرو یمطالعه مقطع ینابررسي:  روش

و پرسشنامه  یک(عضالنی )نورد-اسکلتی دردهای یگردآور یپرسشنامه برا دو یک،اطالعات دموگراف گردآوری پرسشنامهدربردارنده 

 .یدگرد یلدو تحل کای آماریبا استفاده از آزمون  و SPSS13در  شدهیگردآور یهابود. داده سوتاینهم یشغل یترضا

درصد و پشت 2/35درصد، کمر 52گردن  برای یبسال گذشته به ترت یکعضالنی در -اسکلتی دردهای از شکایات نیترشیب ها:یافته

 یانرا م یارتباط معنادار یآمار یهاوجود آزمون ین. با ااندداشته ابراز را االییب یشغل یترضا میزان کارکنان،درصد 4/44درصد بود. 8/33

 .(valuep=42/4نشان دادند) یشغل یترضا ودرد شانه  وجود نیز( و valuep=423/4)یشغل یتمناسب و رضا یپوسچر کار دربارهآموزش 

 ینکارکنان ا توسطمتوسط  یشغل یترضا یدرصد 4/54 ابرازو  عضالنی-اسکلتی دردهای یع باالیوش یزانبا توجه به م گیري:نتیجه

 .رسدیر مبه نظ یکار ضرور یهایستگاهاصالح ا یبرا یکمداخله ارگونوم لزوممجموعه، 

   یاراد کارکنان، یشغل یترضا ی،ایچهماه-یاسکلت اختالالتها: کلیدواژه

 

 

 

 
 

 

 ، زنجان، ایران.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجانیادانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه . 1

 .، ایرانو بختیاری چهارمحال. کارشناس اداره گاز 2

 .، تهران، ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیستیزطیمحگروه مدیریت سالمت، ایمنی و دانشجوی کارشناسی ارشد،  . 3

. پسدت الکترونیدک: ، ایدران، دانشدگاه علدوم پزشدکی زنجدانسدتیزطیمح.*  )نویسنده مسئول(: دانشجوی کارشناسی ارشدد، گدروه مددیریت سدالمت، ایمندی و 4

ali.karimi211@gmail.com 
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 و همکاران يارقام رازهیش/ 33  

 1314، بهار 1، شماره 2اي، دوره مجله مهندسي بهداشت حرفه

 مقدمه

انسان موجب باا   یو دانش در زندگ یزون فناورگسترش روزاف

اماا  اسات  شده یورد و بهرهیزان تولیش میو افزا رفتن سرعت كار

 یها، فشااری، خسات یتحركایب همچون یبا عوارض تغییرات این

 بوده همراهعضالنی -اختال ت اسکلتی ش بروزیو افزا یروان-یعصب

 ینتارینا پرهز و ینتاراز متاداو  یکای اخاتال ت این  ]1] است

 از یش  ب[2[باشدیم یادن یكشورها در تمام كار با مرتبط مشکالت

رو باا  رشااد از  یهادر كشااور یدرصااد از كاركنااان بدااش ادار06

  ط باومربا هاآناز  یاریبس ك  ،دارند یتشکا یجسم هاییناراحت

-اساکلتی اخاتال ت شایو   باشادیعضالنی م-اختال ت اسکلتی

 یانا رو ب  رشد با توج  ب  نو  كار با را یهاكشور یاندر معضالنی 

 درصاد06 تاا  11 از یانا را كاار باا یست اهاو مدت زمان تماس با 

از  درصااد46  در صاان ت حاادود [4, 3] گاازارش شااده اساات

مرباوط با  اخاتال ت  شده ب  كاارگرانپرداخت یشغل یهاغرامت

 درشده انجام مطال ات .[1] باشدیعضالنی مرتبط با كار م-اسکلتی

 نظر از ایماهیچ  - اسکلتی اختال ت ك  دهدیم نشان زمین  این

 د ر میلیاارد 2/1 از بیش سا ن  ك  طوری اند،ب ین پرهز اقتصادی

 و دارناد بر در یرمستقیمغ هزین  د ر میلیون 06 و مستقیم هزین 

-مای زده تدماین  [0]شوند یم محسوب كار از غیبت اصلی علت

 از ناشای یرمساتقیمغ و مساتقیم هاایهزین  مجمو ، در ك  شود

 ازدرصاد  1 حادود در اسات ممکن ایماهیچ  -اسکلتی اختال ت

  دهاد اختصاا  خاود ب  را صن تی كشورهای ملی ناخالص تولید

 طاو  در بزرگساا  افاراددرصاد  06 تا 06 حدود در آن، بر عالوه

 شاوندمایكماردرد  مشاکالت چاارد مدتی برای خود زندگی دوره

 فارد، تنها ن  اختال ت این از ناشی اقتصادی هایزیان و ضرر  [0]

 اسااس بار  [8] دهادمی قرار تأثیررا تحت  جام   و سازمان بلک 

 ماهیچ ، در اختال  ای،شامل یکماهیچ -اسکلتی اختال ت ت ریف

 و ربااط اساتدوان مفاصال، محیطی، اعصاب زردپی، غالف پی،زرد

 انجاام و كاار زماان طاو  در تکاراری تنش است  خونی هایرگ

و همکاران در  ین چوب  [0] كند كمک اختال ت این بروز ب  وظیف 

را با   یبافاندر قال اییچ ماه اسکلتیاختال ت  یو مطال   خود ش

درصاد،  2/41درصاد، كمار  8/40ها در شان  اعالم كرده ك  عمدتاً

درصاد، گاردن  0/30درصاد، پشات  2/38هاا ها و مچ دستدست

 یادار یهاادر كار  [0]درصد بوده اسات0/34ها درصد و زانو2/31

ها هن ام پوسچر یبرخ حفظبودن  یطو ن ،نامناسب بودن یلدل ب 

و در  یجبا  تادر یو صاندل یزبودن م یکارگونوم یركار و غ یاجرا

رو كنتار   یند  از اگیریم شکلاختال ت  ینا یطو ن یندفرا یک

 یكاار امار یطاخاتال ت در محا یاناز ا یش یریعوامل خطر و پ

 یاقتصاد یهایانبتوان از ز یبترت ینرسد تا بدیر مب  نظ یضرور

كاار را  یارویكارده و ساالمت ن یریاختال ت جلاوگ یناز ا یناش

-عضالنی مای-دردهای اسکلتی از طرفی شیو   [16] نمود ینتأم

ان را در شود و ساازم كاركنان ی درشغل یترضا تواند باعث كاهش

واكنش  یک یشغل یت  رضاوری قرار دهدم رض خطر كاهش بهره

  محال كاار اسات، با یو اجتماع یزیکیف یطب  كار، شرا یاحساس

بدش است كا  از احساس مثبت و لذت یک یشغل یترضا یعبارت

 یترضاا  [11]یاد آیاو ب  دست ما یتجرب  شغل یاكار فرد  یج نت

 یورو بهره ییعوامل مؤثر در كارا ینتراز مهم یانسان یروین یشغل

و  یاجتماااع -یفاارد ی،از عواماال شااغل یسااازمان اساات كاا  ناشاا

 یااناز كار در م یتب  ن رش رضا یدنرس  [13, 12]است یفرهن 

 یارضاء روح یهان یک سازمان افزون بر فراهم كردن زمیكاركنان 

 كااهش( و یازهاان ی ارارضاء د یبرا یافراد )ن  فقط ابزار یو م نو

، یكاار )همچااون احساااس باادبدت یناحساساات نااامطلوب در حاا

 ییش كار آی( موجبات افزا…شدن و ، مورد اجحاف واقعیتمحروم

 مفهاوم یاک ان یزش طرفی از  [14] سازدیرا فراهم م یورو بهره

 ،هااتنش هاا، یقساال نیازها، از پیچیده تركیبی بلک  نیست، ساده

 در افاراد نیازهای ارزیابی رو این از  [11[است  انتظارات هایناراحت

 دراناد قائل هااآن از كادام هر برای ك  اولویتی و اهمیت و سازمان

 از آگااهی سازمان در مدیری هر برای و باشدیم فراوان توج  خور

 حركت سبب و علت جویییپ واقع در ك  كاركنان ان یزش مسئل 

  عادم [10]دارد خاا  ضارورت است، سازمان اعضاء رفتارهای و

مدتل  را سازمان نظام بلندمدت در ،یشغل یترضا ب  موضو  توج 

 ترك باألخره و یتحس مسئول كاهش ،یانعص بروز موجب و نموده

 یاینراستا مطال ا  حاضار باهادف ت  ین  در ا[10]شودیخدمت م

 یو بررسا یشاغل یتو رضاا یایچا ماه -یاختال ت اسکلت یزانم

  صورت گرفت در یک شركت گاز هاآن یانروابط م

 بررسيروش 

 فراوانای یاسات كا  با  بررسا یمقط  ، یک مطال  مطال   ینا

شاركت  یاکدر  یشاغل یترضا یزانعضالنی و م-اسکلتی دردهای

بااا رضااایت كاماال هماا   هاپااردازد  پرسشاانام یگاااز كشااور ماا

محرمانا  باودن  در موردها تکمیل گردید و ب  آن كنندگانشركت

اطالعات شدصی و اطالعات ب  دست آماده اطمیناان خااطر داده 
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   31/ يعضالن -ياسکلت يها يناراحت يفراوان يبررس 

 1314، بهار 1، شماره 2اي، دوره مجله مهندسي بهداشت حرفه

 142امل شا یشامل هم  كاركناان بداش ادار یجام   آمارشد  

دربردارنااده سااؤا ت اطالعااات  یااریگاناادازه یهااانفاار بااود  ابزار

 كا  جاا آناز  و ساوتاین م یشاغل یتپرسشنام  رضا یک،دموگراف

 ساا  یاک طای در اییچ ماه -اسکلتی اختال ت بررسی ما هدف

 منظور بدین( Nordic)نوردیک استاندارد پرسشنام  از بود، گذشت 

 بداش كاركناان شامل موجود اداری مشاغل  [18]گردید  استفاده

 و ایمنای مدیریت واحد ن هداری، و ت میرات مهندسی، مشتركین،

 منشی و دفتر مسئو  ها، م اونت ،كل و بدش ها ریاست بهداشت،

 و صندلی و میز پشت نشستن آنان وظایف اعظم بدش ك  بوده ها

  پرسشانام  اسات كاامییوتری و دساتی بصورت محول  امور انجام

 یکای یکنورد یایچ ماه -یاسکلت دردهای از شکایت یخوداظهار

افاراد  ایماهیچ  -یاختال ت اسکلت یبررس یج برایرا یهااز روش

پرسشانام  دو هادف دنباا  شاده  ینا یدر طراح یاست بطور كل

 یچا ماه –یاختال ت اسکلت یغربال ر یبرا یاست: ب  عنوان ابزار

توانناد یهاا مپرسشنام  ینا یزو ن یخدمات بهداشت شغل یبرا یا

اخاتال ت  ینا ک در زمیولوژیدمیامطال اات اپ یجسنجش نتا یبرا

یر اسااس ایان پرسشانام  ب  كار برده شوند   یاچ یماه -یاسکلت

 بادن قسامت  ن از كدامیک در ك  كند مشدص باید دهنده پاسخ

 باسن،/ ران كمر، پشت، دست، مچ/ دست آرنج، شان ، گردن،) خود

 مشاکل یاا نااراحتی دچاار گذشات  ماه 12 طی در( پا مچ/ پا ،زانو

 ایان آیاا كا  كناد مشدص باید دهنده پاسخ ادام ، در  است شده

 در همچناین،  نا  یا شده كار از او ناتوانی یا كار ترك باعث مشکل

 از كادام هر برای گذشت  روز 0 طی در ناراحتی یا درد وجود مورد

 بداش بود مثبت هاآن پاسخ ك  صورتی در  شد پرسش نواحی این

 انادام در نااراحتی باا مارتبط سؤا  12 شامل ك  پرسشنام  سوم

 :M.S.Qسوتاین م یشغل یت  پرسشنام  رضاگردید تکمیل مربوط 

Minnesota job satisfaction questionnaire)  ( 26 یدارا 

  شده است یلتشک یرونیو ب یدرون یاسمق یرماده است ك  از دو ز

 یلایتاا خ یناراضا یلایاز خ ینا گز پانج یاز سوا ت دارا یکهر 

شاود  یاساتفاده ما راز روش پورت یگذارنمره یبوده ك  برا یراض

 انتظاار بین اوتبا توج  ب  تف یشغل یترضا یفت ر یپورتر بر مبنا

كناد، یما یافاتو آنچ  ك  همان فرد از شغل خود در شغل از فرد

هار موضاو  ماورد  باراین نمود ك  بر اساس آ یرا طراح یاسیمق

ماورد  یتسوا  از وض  یکموجود و  یتسوا  از وض  یکپرسش 

 یلای= خ1) شاامل سوا ت  هایگزین   شودیم یدهانتظار فرد پرس

 سایس باشد،ی( مزیاد خیلی= 1 یاد،= ز4 متوسط،= 3= كم، 2كم، 

 وضا یت و موجاود وضا یت باین تفاضال طریق از سوا  هر نمره

 بیشاتر حاصال  نماره چ  هر است بدیهی  یدآمی دست ب  مطلوب

است  لاذا  یاتانتظارات و واق  ینب یشترنشان دهنده تفاوت ب باشد

تر نشاان دهناده یینكمتر و نمره پا یتكننده رضا یانبا تر ب نمره

 مطلوب، رضایت 21تا 6)صورت  ب  آن مقیاس  است بیشتر رضایت

( اسات  طلوبناام رضاایت باا  ب  11 و متوسط رضایت 11 تا 21

آن باا روش  ییگزارش شده و روا 03/6كرونباخ  یاعتبار آن با آلفا

 ی  پااس از جمااع آور[10] شااده اساات ییاادتأ ییاادی،تأ یاالتحل

 توسط ابتدا  یدگرد13نسد   SPSS نرم افزار ها واردداده ،اطالعات

 یاینو ت  یالها اطالعات خالص  و با  منظاور تحلنمودار و جدو 

 یسطح م نااداردو )در  یكا یاز آزمون آمار یرها،متغ یانروابط م

  ید( استفاده گرد61/6

  یجنتا

سان و  یاارو انحاراف م  یان ینمبر اساس مطال ات دموگرافیک 

 /22 ±0/0و 1/30 ±0/0 یابسابق  كار افراد بر حسب سا  با  ترت

فاقاد  یا و بق یدانشا اه یالتتحصا یدرصاد دارا81 سا  باود 0

د در گاروه ماور تحصیلیمدرك  ینتر)فراوان یدانش اه یالتتحص

 یتدرصد( بودند  از نظر وضا  0/16بود  یمطال   مدرك كارشناس

درصاد مطلقا  0/6درصاد متأهال و  88درصد مجارد، 0/11تأهل 

درصاد  2/00موقات و  یقراردادوض یت  یدرصد دارا8/33بودند  

 بودند  از لحاظ وضا یت سای اری باودن افاراد قرارداد دائم یدارا

درصاد 0/00بودناد   ی اریدرصد س1/8و  ی اریسیردرصد غ1/01

ساا  ساابق   1درصد كمتر از 1/33و سابق  كار سا   1 یافراد با 

ساا  و  1 یدرصد افراد با ساابق  كاار باا 1/48داشتند ك   یكار

ساا  اظهااار درد در  1كمتاار از  یدرصاد افاراد بااا ساابق  كاار20

مدتلف را داشتند  از نظار زماان احسااس درد در طاو   یهااندام

درصاد( 21) احساس درد مربوط ظهار یزانم رینیشتب ،ساعت كار

تجربا   یایچا ماه -یدرد اسکلت یلدلدرصد شبان  ب  1/33است  

داشاتند كا  وجاود  یاندرصد ب44شدن از خواب را داشتند   یدارب

كارشااان تااداخل داشاات  اساات   یاخااتال ت در رونااد عاااد یاانا

نمودنااد   یاااندرصااد شاارو  درد را همااراه بااا شاارو  كااار ب1/11

 یهاادرد یلدلدرصد ب  2/10داشت  و  یدرصد مراج   پزشک8/33

 دوره ماورد درگرفتناد   یاست الج یمرخص یایچ ماه – یاسکلت

 یصان ت ارگوناومی یموثر بر مطال   شاامل دوره آموزشا یآموزش

اند در جادو  ك  كاركنان گذرانده یدوره آموزش یشد  فراوان سوا 

  نشان داده شده است 1
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 عواملبر  مؤثر يآموزش دوره در شرکت يفراوان عیتوز 1جدول 

 تحت مطالعه

 يدر دوره آموزش شرکت يبل یرخ

 صنعتی ارگونومی % 7/37 % 3/22

 یا ناح یکاظهار احساس درد توسط شدص ب  تفک 2در جدو  

كا  آماوزش  ینشان داده شده است  افراد یالتبدن و سطح تحص

از درد  یشابان  ناشا یاداریدرد و ب اناد،یدهد یكار یحپوسچر صح

 یاست الج یعضالنی مرتبط با كار كمتر، مرخص-اختال ت اسکلتی

 .از شغل خود داشتند یشتریب یترضا یزو ن یكمتر

 افراد یالتبدن و سطح تحص ينواح رحسباز درد ب شکایت يفراوان یعتوز-2جدول 

 کل

 تعداد)

 درصد(و

 ارشد و باالتر

 درصد(و تعداد)

 یکارشناس

 تعداد)

 د(درصو

 یکاردان

 تعداد)

 درصد(و

 یپلمد

 تعداد)

 درصد(و

 یپلمد یرز

 تعداد)

 درصد( و

 یالتتحص سطح     
 

 بدن ینواح

 گردن 4 (3/15%) 11 (4/17%) 12 (58%) 44 (7/8%) 9 (9/48%) 93

 شانه 4 (3/14%) 7 (2/12%) 9 (3/95%) 32 (2/8%) 4 (5/34%) 43

 آرنج 4 (9/17%) 3 (9/17%) 3 (7/94%) 11 4 (12%) 17

 مچ دست (4%)1 (12%) 3 (19%) 4 (94%) 15 (8%) 2 (9/17%) 25

 ران 4 (9/28%) 4 (9/28%) 4 (7/35%) 5 (1/7%) 1 (3/3%) 14

 زانو (9/2%) 1 (4/15%) 9 (5/24%) 8 (4/59%) 22 (1/5%) 2 (5/27%) 33

 مچ پا 4 (3/14%)3 (5/18%)5 (4/52%)11 (5/3%)2 (8/14%)21

 پشت 4 (7/19%)9 (7/19%)9 (1/91%)22 (9/3%)2 (4/25%)39

 کمر 4 (4/17%)4 (1/21%)9 (9/59%)13 4 (2/19%)23

 

 یابدرصد افراد ب  ترت1/20، 1/34، 0/48با توج  ب  جدو  فوق 

داشاتند و اظهاار در  یگردن، شان  و زانو احساس ناراحت یدر نواح

 یارو ز یازانم یشاترینب یكارشناسا یالتسطح تحصا یافراد دارا

  باشدیم یزانم ینها كمترییلمد

 ماه گذشته 12بدن در  ينواح یکاحساس درد به تفک يفراوان یشترینب یزانم -3جدول

 بدن )درصد(  ينواح

 مدت زمان احساس 
 گردن

هر دو 

 شانه

آرنج 

 راست

مچ دست 

 راست

ران 

 چپ

هر دو 

 زانو
 کمر

هر دو 

 مچ پا
 پشت

 % 3/9 % 1/14 % 3/3 %77/13 % 52 ماه گذشته  12
3/19 

% 
2/35 %  3/3% 8/33 % 

 

كا   ییاعضاا یاانمدتلف بادن در م ینواح یاناز م 3در جدو  

مااه گذشات  را داشات   12احسااس درد در  یفراوان یشترینفرد ب

 آورده شده است 

 یزانم یشترینماه گذشت  ب 12شود در یهمانطور ك  مالحظ  م

درصاد و 2/31درصاد، قسامت كمار  12در گاردن  یبدرد ب  ترت

باا  افاراددر  یشاتراباراز درد ب این ودرصد بوده 8/33قسمت پشت 

 وجود دارد   یكارشناس یالتسطح تحص

درصااد 4/16بااا ،  یتدرصااد رضااا4/46، یشااغل یترضااا یزآنااال

نااامطلوب را نشااان داد  یتدرصااد رضااا2/0متوسااط،  یترضااا

 ( 4)جدو 
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 یالتتحص میزان برحسبافراد  یترضا یزانم-4جدول

 یالتتحص نیزام

 )درصد(

 يشغل یترضا سطح

 ارشد و باالتر يکارشناس يکاردان یپلمد یپلمد یرز

 %3/12 %1/43 %8/15 %8/22 4 باال

 %3/11 %1/52 %1/21 %5/15 4 متوسط

 4 %2/49 %1/23 %4/15 %4/15 نامطلوب

 

افراد باا مادرك  یاندر م یتینارضا یشترینب 3با توج  ب  جدو  

افراد باا مادارك باا تر از  یاندر م یتینارضا ینو كمتر یكارشناس

 باشد  یم یكارشناس

)در ساطح  یباا آزماون كاا یماورد بررسا یهاایرمتغ یاندر م

یرابطا  م نا یالتو تحص یشغل یترضا یان( در م61/6 یم نادار

 یالتك  افاراد باا تحصا ی(، بطورvalueP>63/6مشاهده شد ) یدار

آماوزش پوساچر  یاانم یننارا داشتند  همچ یترضا یشترینبا  ب

 یاداریب یاانم ،( valueP >623/6)یشاغل یتو رضاا یكاار یحصح

مارتبط باا كاار و  یایچ ماه یاز درد اختال ت اسکلت یشبان  ناش

و  یپوسچر كار یابینمره ارز یانم ،( valueP >610/6)یشغل یترضا

پوساچر و  یاابینماره ارز یاان(، م valueP >63/6وجود شاغل دوم)

 .شد یدهد یدار ی(، رابط  م ن valueP >631/6) ر شان وجود درد د

( یاکباا اظهاار درد )نورد یشاغل یتچاون رضاا ییهاایرمتغ یانم

مشااهده  یاو درد كمار رابطا  یشاغل یترضا افرادهمچنین میان

 (   valueP <61/6) یدن رد

 بحث 

 هاای تئاوری افاراد، ان یزش و عملکرد بر مؤثر عوامل زمین  در

 هایتئوری  گیرندمی قرار كلی گروه دو در ك  ارندد وجود مدتلفی

پردازند  می ان یزش و شغلی رضایت ایجاد محتوای ب  ك  محتوایی

 كا  فرآینادی هاایتئاوری و( …هرزبارگ تئاوری مازلو، تئوری)

 ویکتاور تئاوری آدامز، تئوری)دهند می قرار نظر مورد راآن فرآیند

 نتیجا  ایان با  هرزبارگ قبیل از محققان برخی  [26]    (و وروم

 رضااایت و ان یزش ایجاد عامل مهمترین شاغل خاود ك  رسیدند

 كا  را محاركك دسات  دو هرزبارگ  اساات كاار محال در شاغلی

 عوامال: كارد مطرح شدمی شاغلی رضاایت عدم یا رضایت موجب

 عواماال و( فاارد ذهنااای یاااا درونااای عوامااال) ان یاازش محاارك

 ذهنای یااا ان یاازش محاارك عوامال(  خارجی عوامل) یبهداشت

 ساابب بهداشاتی عوامال و شودمی ن رش و كاركرد ارتقای سبب

عوامال  ی،تئور ینا بر  بنا[21]شود می فرد كارآیی و روحی  حفظ

فرد  یمندیتشده و موجب رضا یاز انجام كار ناش یدرون یزشیان 

ك  با  یكار و عوامل خارج یتماه یشرفت،پ یت،شود، مثل موفقیم

شغل ارتباط دارناد و كاركناان را در ساازمان ابقاا  ین و زم یطمح

كاار، حقاوق و  یطقررات و شارام ی،مشكنند و دربردارنده خطیم

 یشااغل یااتهااا و امنیفبااا هاام رد یدسااتمزد، روابااط شدصاا

 رضاایت در مهم عوامل توان می هاآن مطال   با ك  ،[22]شوندیم

 كیفیات ارتقااء هاای برناما  در هاآن از و نمود شناسایی را شغلی

 یلاز د  یکیمطال ات  ی  برخ[23]كرد  استفاده كاركنان عملکرد

در ایان راساتا در یاک   دانندیم یشغل یتیمهم ترك كار را نارضا

 یكردند ك  كاركناان ناراضا یان، آموس و همکاران بمطال   مشاب 

 یدنرسا یدر بارا یزداشت  و ن یشتریاز كار ب یبتاحتما  غ یدارا

در  Bakhshayesh  [24]كنناد یكمتر تالش م یب  اهداف سازمان

 یشاغل یتباا رضاا یینپاا ینشان داد ك  ساالمت عماوم یپژوهش

كا   دهادیطال ا  حاضار نشاان مم  [21] همراه بوده است یینپا

كاركنان شركت گااز  یاندر م یایچ ماه -یاختال ت اسکلت یو ش

 یشاترینماه گذشات  ب 12برخودار است  در  یقابل توجه یو از ش

و پشت وجاود داشات  اسات،  یگردن، قسمت تحتان یدرد در نواح

 و (1380و همکاااران ) یرمحماادیم مطال اا چااون هم یمطال ااات

 ی ارگردن نسبت ب  داظهار درد در  یزان( با  بودن م2660)لرمی

, 1] دارد یمطال ا  همداوان ینا یجنمودند ك  با نتا یانها را باندام

 حالاتو  یتورماانو  یازشدن كاركنان ب  م نزدیک  با توج  ب  [20

تار باودن فاراوان ی،گردن با  مادت طاو ن های ماهیچ  یکاستات

قابل انتظار است  اظهار درد  یاظهار درد در گردن در كاركنان ادار

باوده كا  باا  ییباا  یفراوانا یدارا یزو پشت ن یدر قسمت تحتان

تواناد ی، كا  ما[20]و همکاران همسو اسات ین مطال   چوب یجنتا

 با  ی ایراف از حالات طبمدت، انح یطو ن یهااز نشستن یناش
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نشان دهناده  ینباشد و ا یزو ارتفا  م ینامناسب بودن صندل یلدل

در  یارگوناوم یهاافاراد و اساتاندارد یتوجا  با  آنتروپاومتر عدم

از  یمداخل ، موج بوده و در صورت عدم یكار یهایست اها یطراح

شاود  هرنانادز و یما ینایب یشپا یایچا ماه -یاختال ت اسکلت

اناد كا  نامناساب باودن نموده یانب یزدر مطال ات خود ن ارانهمک

كاار نشسات   ی،)پوسچر نامناساب، حركاات تکارار یكار یست اها

و نامناساب  یتورنامناسب ماان یریگاستفاده از موس، قرار ی،طو ن

عضااالنی مااؤثر -اخااتال ت اسااکلتی یو ( در شاایبااودن صااندل

ماادرك  یاظهااار درد در افااراد دارا یاازانم یشااترین  ب[28]اساات

و  ییلمد یالتافراد با سطح تحص یانآن در م ینو كمتر یكارشناس

و  ینا مطال ا  چوب یجكا  باا نتاااین بداش از مطال ا  كمتر بود، 

و همکااران  یمطال ا  فراسات یجخالف نتااهمکاران هم راستا و بر 

 یاظهار درد در گروه كارشناس یزان  با  بودن م[20, 20] باشدیم

در  یكارشناساتحصایالت  یافراد دارا یادت داد ز یلتواند ب  دلیم

 یافاراد دارا یازدرصاد( و ن16 یباا)تقر جام   ماورد مطال ا  یانم

را  یروز كاار یاکاز  یمیاز ن یشرا دارند ك  ب یفیوظا یكارشناس

، پوساچر یوترمادت باا كاامی ی)كاار طاو ن یارپوساچر اد یکدر 

گاروه در م ارض  یانكنناد و ایدر م یادی( و با مشغل  زیکاستات

را با  خاود  یتیدرد، نارضا یزانم یشترینخطر قرار دارند، چراك  ب

افراد با ساطح  یاناظهار درد در م یزاناختصا  دادند  كم بودن م

سابک،  یهااام كاراز انجا یتواند ناشایو كمتر م ییلمد یالتتحص

مسائو   یااها یكمتر مثل منش یکو كار استات یادز یهاییجاجاب 

درصاد 0/00درصاد از 1/48اطالعات باشد  با توج  با  اظهاار درد 

 یشسابق  كاار باا افازا یشسا ، افزا 1از  یشب یافراد با سابق  كار

و همکااران در  یمطال ا  فراسات یجدرد همراه بوده است  ك  با نتا

 یلی  با باا تر رفاتن مادرك تحصا[20]دارد یهمدوان1302سا  

از افراد باا  یکیچك  ه یشده بطور یشترب یزن یشغل یتافراد، رضا

ناد كا  ا از شغل خود نداشات یتینارضا یمدرك با تر از كارشناس

 یهاارده یافاراد دارا یانا باشاد كا  اكثار یالدل ینتواند ب  ایم

شاغل دوم،  یكا  افاراد دارا ییباشند، از آنجاایم یبا تر یسازمان

 یاکتواند یاند، شغل دوم مداشت  یشتریب یهااظهار درد در اندام

باشاد   یایچا ماه -یاختال ت اساکلت یشترب یو عامل مؤثر در ش

 یلشاغ یترضاا یدرصد افاراد دارا 4/16داد ك   نشانمطال    این

 كا صابر و همکاران  مطال  حاصل با  یجك  نتا باشند،میمتوسط 

 شاغلی رضاایت دارای بررسای ماورد هاای نمون  درصد 86آن در

 در قبلی پژوهش ران ك  هایی پژوهشو  اندبوده ترپایین و متوسط

 هایهمچنین یافت   [32-36]همسو بوده است  اندداده انجام ایران

 حاد در را یازدی پرساتاران شاغلی رضایت نیز shahbazi مطال  

 چنادانی فاصال  حاضار پاژوهش نتاایج از كا  داد نشاان متوسط

 یایچا ماه -ی  در جام   مورد مطال   اختال ت اسکلت[33]ندارد

 یتاز كاركناان رضاا یدرصد كم داشت  و فقط یقابل توجه یو ش

اب ااد  یریگهمچون انادازه یحاقدامات اصال یناند، بنابرابا  داشت 

 یطراحاا یااک،ارگونوم یهایو صااندل یاازم یاا كاركنااان، ته یباادن

 زم ب  منظور حفاظ  یهاو آموزش یكار یهایست اها یکارگونوم

 یضارور یممساتقیرو غ یممساتق یهاینا كار و كااهش هز یروین

 .باشدیم

 گيرينتيجه

 شایو  ایماهیچا  -اساکلتی اخاتال ت مطال   مورد جام   در

 درصاد 4/16 حادود یشاغل یترضاا ابارازو داشات  تاوجهی قابل

رضاایت باا   وگزارش شد  مجموع  ینكاركنان ا توسط )متوسط(

 اقادامات لاذا ،مشاهده گردیاد كاركناناین  از كمی درصدتنها در 

 و میاز تهیا  كاركناان، بادنی اب ااد گیریانادازه همچون اصالحی

 و كااری هایایسات اه میکارگونو طراحی ارگونومیک، هایصندلی

 هایهزینا  كااهش و كاار نیروی حفظ منظور ب   زم هایآموزش

  باشدمی ضروری غیرمستقیم و مستقیم

 يتشکر و قدردان

 همکاری شركت گاز استان چهار محا  و بدتیاری از وسیل  بدین

 قدردانی و تشکر اند، نموده یاری را انجام این پژوهش ما در ك 
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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. 
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