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رابطه بین رضایت شغلی و اختلالات اسکلتی – عضلانی

هادی اسحقی ثانی و همکاران

همچنین این تحقیق نشان داد که میزان استرس و پاداش از

شناختهشده نیست .اما شواهد مربوط به این ارتباط رو به

عوامل تعیینکننده رضایت شغلی هستند ( .)5مطالعهای که

افزایش است (.)7

نشان داد که افزایش حقوق منجر به افزایش رضایت شغلی

الگوی میزان ارتباط ابعاد مختلف رضایت شغلی و سایر

میشود .از سوی دیگر نتایج نشان دادند که این افزایش دارای

متغیرهایی مانند اختلالات اسکلتی -عضلانی میتواند در جوامع

یک الگوی دینامیک است ،به این معنی که افزایش حقوق بهطور

مختلف متفاوت باشد ،بنابراین جهت ارتقا رضایت شغلی و کنترل

مقطعی منجر به افزایش رضایت شغلی میشود ،سپس رضایت

عوامل مرتبط با آن باید اطلاع جامعی از وضعیت رضایت شغلی

شغلی شروع به کاهش کرده و در طی دو سال اثر افزایش حقوق

در جامعه موردنظر کسب شود .بدین ترتیب ،با شناخت ابعاد و

از بین میرود (.)6

جنبههای موثر رضایت شغلی ،میتوان برنامهریزی مناسبی

آسیبهای اسکلتی -عضلانی مرتبط باکار ازجمله بزرگترین

جهت ارتقای رضایت شغلی و کنترل عوامل موثر ازجمله شیوع

مشکلات بهداشت شغلی در کشورهای صنعتی و کشورهای

اختلالات اسکلتی -عضلانی جهت بهبود بهرهوری و سلامت

درحالتوسعه است .این آسیبها در اثر تخریب تجمعی بافتهای

کارکنان انجام داد .با توجه به این مسئله ،هدف از این تحقیق

دستگاه اسکلتی– عضلانی طی ماهها و سالها مواجهه با عوامل

تعیین رابطه بین رضایت شغلی و شیوع اختلالات اسکلتی–

استرسزای بیومکانیکی و نیز عوامل روانی– اجتماعی در محیط

عضلانی کارکنان منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی

کار رخ میدهند .عوامل روانشناختی معمولاً به عوامل مختلفی

خلیجفارس میباشد.

تقسیم میشوند که محیط کار و شغل ،محیط فرا شغلی و
ویژگیهای فردی را توصیف میکنند .تعامل بین این سه عامل
میتواند باعث ایجاد استرس شده و بر سلامت کارکنان و عملکرد
آنها تأثیر بگذارد.
عوامل روانشناختی که بر سلامت تأثیر میگذارد شامل
ویژگیهای سازمانی ،روابط بین فردی ،جنبههای زمانی شغلی و
جنبههای مالی و اجتماعی میشوند .مطالعات نشان دادهاند که

مواد و روشها
در اینن پننژوهش کننه از ننوع توصننیفی -تحلیلننی و مقطعننی
میباشد ،جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شاغل در منطقه ویژه
اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیجفنارس بودنند .بنا در نظنر
گرفتن دقت  5درصد ،سطح اطمینان  15درصند و P-Value=4/5

= nبنهعنوان نموننه تحقینق

رضایت شغلی ،بارکاری ،یکنواختی ،کنترل شغلی ،حمایت

تعداد  444نفر طبنق فرمنول

اجتماعی و غیره با اختلالات اسکلتی -عضلانی در ارتباط است

انتخنناب شنندند .نمونننههننای موردمطالعننه بننا اسننتفاده از روش

( .)7دراینارتباط مطالعات نشان دادهاند که مداخله و بهبود عوامل

تصادفی طبقهای ،انتخاب شدند .معینار ورود بنه مطالعنه شنامل

روانی اجتماعی و نیز مداخلات ارگونومیک تأثیری بیش از

داشتن سواد خواندن و نوشتن ،داشتن حداقل ینک سنال سنابقه

مداخلات ارگونومیک بهتنهایی در کاهش درد ناشی از اختلالات

کار در شرکت منطقنه وینژه اقتصنادی صننایع معندنی و فلنزی

اسکلتی -عضلانی دارد ( .)8بااینحال ارتباط بین آسیبهای

خلیجفارس و نیز نداشتن بیماری اسکلتی -عضلانی غیر مرتبط با

اسکلتی– عضلانی و عوامل روانی اجتماعی ،ازجمله رضایت

شغل بود .معیارهنای خنروش شنامل داشنتن بیمناری اسنکلتی-

شغلی ،بهطور کامل مشخص نیست و مکانیسمهای آن

عضلانی غیر مرتبط با شغل و عندم تماینل فنرد انتخابشنده بنه
شرکت در مطالعه بود .بهمنظور جمعآوری دادههای موردنیاز از
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بهمنظور تعیین اثر افزایش حقوق بر رضایت شغلی انجام شد،

با توجه به اینکه رضایت شغلی دارای ابعاد مختلفی است و

رابطه بین رضایت شغلی و اختلالات اسکلتی – عضلانی

هادی اسحقی ثانی و همکاران

نوردیک (شیوع اختلالنات اسنکلتی– عضنلانی) اسنتفاده گردیند.

دادههای جمعآوریشده با استفاده از نرمافزار  SPSSنسنخه 24

پرسشنامهها بهصورت حضوری توزیع نمود و تکمیل شد.

مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

پرسشنامه رضایت شنغلی بنرای سننجش سنطح رضنایت
شغلی است که شنامل  36سناال و  1بعند (حقنوق و دسنتمزد،

یافتهها

ارتقاء ،سرپرستی ،مزایا ،پاداشها ،شرایط کاری ،همکاران ،ماهیت

بررسی توزیع فراوانی جمعیت نمونه موردبررسی برحسب

کار و ارتباطات) میباشد .به هر ینک از سناالات پرسشننامه بنر

جنس نشان داد که  1/5درصد از کل افراد موردمطالعه زن و

اساس طیف لیکرت امتیازی بین  1تا  6داده شد .بنابراین مجمنوع

 14/5درصد مرد میباشند .همچنین بررسی توزیع فراوانی

امتیازات هر پرسشنامه رضایت شغلی بین  36تا  216بود .جهت

پاسخگویان برحسب سن نشان داد که  24درصد از پاسخگویان

قضاوت در مورد وضعیت رضایت شغلی هنر فنرد ،امتیناز کنل

در محدوده سنی  34-34سال 23/8 ،درصد زیر  34سال23 ،

ساالات پرسشنامه بر عدد  36تقسیم شد و قضاوت بنر اسناس

درصد  35-31سال 18 ،درصد  44-44سال و  11/3درصد در

جدول  1صورت گرفت.

محدوده سنی  45سال و بیشتر هستند .همچنین گستره سنی
افراد موردمطالعه از  22تا  58سال میباشد .بر اساس بررسی

جدول  -1معیار تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان
درجه رضایت شغلی

میانگین امتیازات

بار فکری

47/4±33/86

بار فیزیکی

68/16±1/11

فشار زمانی

68/12±3/11

میزان تلاش و کوشش

84/21±5/72

عملکرد و کارایی

65/88±2/5

میزان کسلکنندگی

61/71±8/4

بارکاری ذهنی کل

66/44±14/4

انجامشده 13/5 ،درصد از پاسخگویان ،راستدست و 6/5
درصد از آنها چپدست میباشند.
نتایج حاصل از بررسی شیوع علائم اختلالات عضلانی-
اسکلتی طی  12ماه گذشته در جمعیت موردمطالعه در جدول 2
ارائهشده است .بر اساس دادههای  84/5درصد پاسخگویان در
یک سال گذشته اختلالاتی را در بدن خود تجربه کرده که

پرسشنامه استاندارد نوردیک نیز شیوع اختلالنات اسنکلتی-

بیشترین موارد به ترتیب مربوط به کمر با  64/2درصد ،گردن با

عضلانی کارکنان را میسنجد که شامل 27سناال میباشند .اینن

 57/8درصد ،زانو با  53/3درصد و شانه با  48/7درصد بوده

پرسشنامه در اختیار افراد موردمطالعه قنرار گرفنت و بنه روش

است .کمترین میزان اختلال مربوط به آرنج با  22/3درصد و

خود ایفایی تکمیل شد .بنرای تعینین اعتبنار پرسشننامه از روش

باسن و ران با  22/5درصد اختصاص داشت.

تحلیننل محتننوا و نظننرات متخصصننان و بننرای تعیننین پایننایی

جدول  -2شیوع علائم اختلالات عضلانی -اسکلتی طی  12ماه گذشته
فراوانی

درصد

کمر

257

64/4

گردن

231

57/8

زانو

213

53/3

شانه

115

48/7

پا و قوزک پا

151

31/8

پشت

154

38/5

توصیفی و انواع جداول و نمودارها استفاده گردید .همچنین جهت

مچ دست

131

34/7

تعیین ارتباط بین متغیرهای رضایت شغلی و اختلالات اسنکلتی–

باسن و ران

14

22/5

آرنج

81

22/3

پرسشنامه از ضریب آلفای کرون باخ استفاده شد که در کل این
ضریب  4/11محاسبه گردید.
در این پژوهش برای توصیف دادههنای جمعآوریشنده از
شاخصهای آماری ازجمله فراوانی ،درصند فراواننی ،آمارهنای

84

ناحیهی بدن
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پرسشنامه محققساخته رضایت شغلی و پرسشنامه اسنتاندارد

عضلانی کارکنان از تحلینل رگرسنیون لجسنتیک اسنتفاده شند.

رابطه بین رضایت شغلی و اختلالات اسکلتی – عضلانی

هادی اسحقی ثانی و همکاران

عدم وجود اختلال

62

15/5

بسیار خوب

4

وجود اختلال دریکی از نواحی

338

84/5

عالی

4

4

جمع

444

144

جدول  3توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب درجه

دادهها  43درصد پاسخگویان از شغل خود ناراضی و یا بسیار
ناراضی هستند .رضایت  33/8درصد پاسخگویان از شغل خود
در حد ضعیف 16/8 ،درصد در حد متوسط 5 ،درصد در حد
قابلقبول و  1درصد در حد خوب میباشد.
جدول  -3توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب درجه رضایت شغلی
فراوانی

درجه رضایت

بهمنظور تعیین اینکه آیا بین رضایت شغلی و اختلالات
اسکلتی -عضلانی در بین کارکنان منطقه ویژه ارتباط معناداری
وجود دارد یا خیر ،تحلیل رگرسیونی لجستیک انجام شد که نتایج
آن در جدول  4ارائهشده است .مشاهده میشود ،ضریب  Bو
آماره نسبت بختها رابطه منفی و معکوس بین دو متغیر را
نشان میدهد .آماره والد و سطح معناداری نشان میدهند که
رابطه رضایت شغلی و اختلالات اسکلتی -عضلانی در گردن،

درصد

بسیار ناراضی

72

18

ناراضی

142

25

آرنج و باسن و ران معنادار است .مقدار نسبت بختها نشان

ضعیف

135

33/8

میدهد که به ازای یک واحد افزایش در رضایت شغلی ،احتمال

متوسط

67

16/8

قابلقبول

24

5

خوب

4

1

اختلال در گردن  1/7درصد ،در آرنج  2/2درصد و در باسن و
ران  1/6درصد کاهش مییابد.

جدول  -4نتایج تحلیل رگرسیونی لجستیک متغیر رضایت شغلی و اختلالات اسکلتی-عضلانی
ضریب B

S.E

والد

سطح معناداری

نسبت بختها )Exp(B

گردن

-4/417

4/445

11/885

4/441

4/183

شانه

-4/444

4/445

4/631

4/424

4/116

آرنج

-4/422

4/446

13/148

4/444

4/178

مچ دست

-4/442

4/445

4/118

4/732

4/118

پشت

-4/446

4/445

1/323

4/254

4/114

کمر

-4/442

4/445

4/185

4/667

4/118

باسن و ران

-4/416

4/446

7/843

4/445

4/184

زانو

-4/443

4/445

4/341

4/583

4/117

پا و قوزک پا

-4/447

4/445

2/143

4/143

4/113

اختلالات اسکلتی-عضلانی

-4/411

4/447

2/147

4/486

4/181

اختلالات

درصد ،زانو  53/3درصد و شانه  48/7درصد بوده است.

بحث و نتیجهگیری
این تحقیق بهمنظور بررسی ارتباط بین شیوع اختلالات

کمترین میزان اختلال مربوط به آرنج  22/3درصد و باسن و ران

اسکلتی عضلانی و رضایت شغلی در بین کارکنان منطقه ویژه

 22/5درصد میباشد که هرگونه برنامه پیشگیری باید بر روی

اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیجفارس انجام شد .نتایج این

کنترل عوامل خطر مربوط به این نواحی متمرکز شود .نتایج این

تحقیق نشان میدهد که اختلالات اسکلتی– عضلانی در بین

بخش از مطالعه تا حد زیادی موازی است با نتایج مطالعه

کارگران موردبررسی از شیوع قابلتوجهی برخوردار است،

 Moomو همکاران که به بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-

بهگونهای که  84/5درصد پاسخگویان در یک سال گذشته

عضلانی در بین کارکنان بانک در پنجاب هندوستان پرداخته و

اختلالاتی را دریکی از نواحی بدن خود تجربه کردند که بیشترین

دریافتند که بیشترین موارد اختلالات اسکلتی -عضلانی در  12ماه

این موارد به ترتیب مربوط به کمر  64/2درصد ،گردن 57/8

گذشته در نواحی کمر ،پشت و گردن رخداده است ( .)14همچنین
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رضایت شغلی را در افراد موردمطالعه نشان میدهد .بر اساس

4

رابطه بین رضایت شغلی و اختلالات اسکلتی – عضلانی

هادی اسحقی ثانی و همکاران

نتایج این بخش از تحقیق همسو است با نتایج حاصل از مطالعه

اجتماعی را یکی از فاکتورهای موثر در بروز اختلالات اسکلتی

 Kamounو همکاران در تونس که به بررسی کمردرد در

عضلانی و غیبت ناشی از آن ذکر کردند (.)13

از افراد موردمطالعه در طول دورهی مطالعه دچار کمردرد شدند

اختلال در گردن و آرنج دارای رابطه معنادار است و به ازای یک

که در  54/4درصد از موارد درد شدید و یا بینهایت شدید

واحد افزایش در رضایت از ارتباطات ،احتمال اختلال در گردن

گزارش شد (.)11

 6/4درصد و اختلال در آرنج  14/4درصد کاهش مییابد .گروه

همچنین مطالعه حاضر رابطه معناداری رابین جنس و شیوع

کاری بهعنوان یک سیستم اجتماع حمایتی برای روحیه کارکنان

اختلالات اسکلتی -عضلانی در ناحیه مچ دست ،پشت و کمر

محسوب میشود .اگر افراد دارای ویژگیهای اجتماعی مشابه و

نشان داد .بهگونهای که احتمال بروز اختلالات اسکلتی -عضلانی

نگرشها و باورهای مشابه باشند جوی را به وجود میآورند که

در پشت و کمر در بین مردان بیش از زنان ،اما در مچ دست،

در سایه آن رضایت شغلی را فراهم میآورد .دوستی و

احتمال اختلال در بین زنان بیش از مردان است .نتایج این بخش

صمیمیت در روابط میان کارکنان یک محرک قوی انگیزشی

از مطالعه در تضاد با نتایج مطالعه  Kamounو همکاران که

است که به رضایت شغلی منجر میگردد و فقدان این امر ممکن

نشان دادند احتمال بروز کمردرد در زنان موردمطالعه بیشتر از

است منجر به بروز مشکلاتی ازجمله عدم رضایت شغلی شود.

مردان است .علت این تفاوت میتواند تفاوت در ماهیت شغل زنان

چنانچه در یک سازمان برخوردهای منفی بین کارکنان گسترش

در مطالعه حاضر و مطالعه  Kamounو همکاران باشد،

پیدا کند ،ضعف روحیه را به همراه دارد و نهایتاً به برهم خوردن

بهاینترتیب که در مطالعه حاضر ،زنان بیشتر در محیط اداری

آرامش روانی منجر خواهد شد ( .)14بنابراین ،برای افزایش

فعالیت میکردند که تنشهای وارده بر ناحیه کمر در مقایسه با

رضایت از ارتباطات شغلی باید مواردی همچون بهبود روابط

مردان که در محیط صنعتی فعالیتهای سنگین انجام میدادند

در محیط کار ،ارائه پشتیبانی ،ایجاد جو دوستانه و مشارکت و

کمتر بود .برعکس ،در مطالعه  Kamounو همکاران ماهیت شغلی

پذیرش احترام به فرد موردتوجه قرار گیرد تا از طریق دستیابی

زنان و مردان یکسان بوده و به دلیل مقاومت و توان کمتر زنان

به سطح بالاتری از رضایت شغلی سطح اختلالات اسکلتی–

که منجر به آسیبپذیری بیشتر میشود ،شیوع کمردرد در زنان

عضلانی کاهش یابد.
با توجه به اینکه این پژوهش نشان داد بین رضایت شغلی و

بیشتر است (.)11
تحلیل رگرسیونی لجستیک تکمتغیره بین رضایت شغلی و

شیوع علائم برخی از اختلالات اسکلتی– عضلانی (اختلالات

اختلالات اسکلتی -عضلانی نشان میدهد که رضایت شغلی با

اسکلتی عضلانی در گردن ،آرنج ،باسن و ران) رابطه معناداری

اختلالات اسکلتی -عضلانی در نواحی گردن ،آرنج و باسن و ران

وجود دارد ،میتوان با افزایش سطح رضایت شغلی از شیوع این

دارای ارتباطی معنادار است .نتایج این بخش از مطالعه همسو

اختلالات کاست .بر این اساس میتوان گفت بهبود حقوق و

است با نتایج مطالعه  Kimو همکارش که نشان دادند یکی از

دستمزد ،پاداش و ارتقاء ابزارهای مناسبی جهت کاهش اختلالات

عوامل تأثیرگذار در بروز ناراحتی در اندامهای فوقانی ،رضایت

اسکلتی– عضلانی میباشند.

شغلی میباشد ( .)12همچنین ،نتایج این بخش از مطالعه همسو
است با نتایج مطالعه  Ferreira Jrو  Saldivaکه به بررسی عوامل

تشکر و قدردانی

تعیینکننده اختلالات اسکلتی -عضلانی پرداخته و عوامل روانی
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کارکنان بیمارستانی پرداختند و نشان دادند که حدود  66درصد

بر اساس یافتههای این پژوهش ،رضایت از ارتباطات با

رابطه بین رضایت شغلی و اختلالات اسکلتی – عضلانی

هادی اسحقی ثانی و همکاران

 تشکر و قدردانی،که در انجام این پژوهش مشارکت داشتهاند
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.نمایند

بدینوسیله نویسندگان این مقاله بر خود لازم میدانند از کلیه
کارکنان منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیجفارس
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ABSTRACT
Introduction: Job satisfaction is one of the psychosocial factors that may be related to musculoskeletal disorders. The aim of
this study was to determine the relationship between job satisfaction and musculoskeletal disorders in Persian Gulf mine and
metal industry workers.
Methods: This descriptive– analytical study conducted on 400 workers working in Persian Gulf mine and metal industry.
The tools of research were self administerd job satisfaction and musculoskeletal disorders (Nordic) questionnaires. The
collected data were analyzed by SPSS software and Logistic Regression test.
Results:The results indicated that there is no significant relationship between the job satisfaction and overall musculoskeletal
disorders, but there was significant relationship between job satisfaction and disorders in Neck, elbows, hips and thighs (PValue<0.05).
Conclusion: Since this research showed a relationship between job satisfaction and the prevalence of symptoms of some
musculoskeletal disorders, it can be concluded that improvement of some dimensions of job satisfaction including salary,
bonus, and job promotion is a good tool to reduce musculoskeletal disorders.
KeyWords: Job Satisfaction, Musculoskeletal Disorders, Prevalence, Workers.
Review Article
Received: 22 Oct 2018
Accepted: 22 Jan 2019
Citation: Eshaghi Sani H, Mohebbi A, Zare M, Aghamolaei T, Khademian M, Soleimani Ahmadi M. Relationship between job satisfaction
and musculoskeletal disorders. JPM. 2018; 5(2):46-52
Correspondence: Mehdi Zare, Department of Occupational Health, Social Determinants on Health Promotion Research Center,
Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
Tel:+98 7633336202
Email: mzare56@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5424-1083

1317  بهار و تابستان، شماره اول، سال پنجم،مجله طب پیشگیری

http://jpm.hums.ac.ir/

05

