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Introduction: Musculoskeletal disorders are major problems among hospital 
staff. One of the most important reasons for these disorders are patient handling 
tasks and psychosocial stressors. The aim of this study was to investigate the 
risk of musculoskeletal disorders and psychosocial stressors caused by patients 
handling among nurse aids.

Materials & Methods: This cross-sectional study was carried out among 56 
nurse aids of Fasa University of Medical Sciences in 2017. The data were col-
lected via Nordic questionnaire, MAPO index checklist and job content ques-
tionnaire. Descriptive statistics were used to describe the variables and the Chi-
square test for analyzing the data.

Results: The results showed that the highest prevalence of musculoskeletal 
disorders was in the lower back (71.4%) and the least in the thigh and neck 
area (46.4%). The results of MAPO index for risk of musculoskeletal disorders 
showed that 9 out of 12 sections (63.2%) were in the 2nd level. Also, the average 
score of the dimensions of the psychological job demands and the physical job 
demands are high and the average score of social support is low, which indicates 
high stress. Also, the physical job demands (P=0.035), social support (P=0.002) 
and job insecurity (P=0.001) were related to the levels of MAPO risks.

Conclusion: According to the findings of the study, the prevalence of lower 
back pain is high and nurse aids experience many psychosocial stressors in their 
job life. So the training of ergonomic principles and the use of auxiliary equip-
ment during the transport of patients, as well as the reduction of stressors such as 
the psychological and physical job demand and the lack of social support and job 
insecurity by authorities, the risk of musculoskeletal disorders can be reduced.
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MAPO index. 
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مجلۀ ارگونومی ـ 1960-1735ـ  سال 6، شمارة 2، تابستان1397

کاربرد شاخص MAPO و JCQ در ارزیابی ریسک اختالالت اسکلتی ـ عضالنی و 
استرس های روانی ـ اجتماعی در بهیاران بیمارستان فسا
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31 روانی1. استرس1 1:]19[ شغلی1 محتوای1 پرسش1نامۀ1

شغلی11 محتوای1 پرسش1نامۀ1 به1وسیلۀ1 اجتماعی1 ـ1
Karasek و1همکاران1ارزیابی1شد.1پرسش1نامۀ1مذکور1
ارزیابی1 برای1 1)2011( همکاران1 و1  Choobineh را1
آزادی1 شامل1 اجتماعی1 ـ1 روانی1 استرس1 فاکتورهای1
حمایت1 شغل،1 روان1شناختی1 نیازهای1 تصمیم1گیری،1
امنیت1 نبود1 و1 شغل1 فیزیکی1 نیازهای1 اجتماعی،1
شغلی،1به1زبان1فارسی1اعتباریابی1کرده1اند1]19[.1بعد1
آزادی1تصمیم1گیری1از1مجموع1دو1زیرمقیاس1توانایی1
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تصمیم1گیری1 اختیار1 و1 )1سؤال(1 مهارت1 از1 استفاده1
نیازمندی1های1 بعد1 می1شود.1 محاسبه1 سؤال(1 13(
روان1شناختی1کار1به1وسیلۀ1۵1سؤال1سنجیده1می1شود.1
زیرمقیاس1 دو1 مجموع1 از1 اجتماعی1 حمایت1 بعد1
حمایت1سرپرستار1)11سؤال(1و1حمایت1همکاران1)11
نیازمندی1های1فیزیکی1 سؤال(1محاسبه1می1شود.1بعد1
فیزیکی111111 تالش1 زیرمقیاس1 دو1 مجموع1 از1 کار1 محیط1
)13سؤال(1و1بار1فیزیکی1ایزومتریک1)12سؤال(1حساب1
مقدار1 همکاران1 و1  Choobineh مطالعۀ1 در1 می1شود.1
زیرمقیاس1ها1 و1 مقیاس1ها1 همۀ1 برای1 کرونباخ1 آلفای1
نبود1 بُعد1 1.]19[ است1 شده1 گزارش1 10/۵4-0/۸۵
امنیت1شغلی1نیز1به1وسیلۀ131سؤال1محاسبه1می1شود.1
براساس1 شغلی1 استرس1 ابعاد1 محاسبۀ1 فرمول1های1
راهنمای1استفاده1از1پرسش1نامۀ1محتوای1شغلی1است.

41 چک1لیست1MAPO1]20[:1این1روش1ارزیابی1در1سال1.
11۹۹۷از1سوی1واحد1تحقیقاتی1ارگونومی1پوسچر1و1
است:1 بخش1 دو1 شامل1 و1 شده1 ابداع1 میالن1 حرکت1
ابعاد1 به1 بخش1اول1جمع1آوری1تمام1اطالعات1مربوط1
سازمانی1و1آموزشی1که1از1طریق1مصاحبه1با1سرپرستار1
و1 تجهیزاتی1 و1 محیطی1 ابعاد1 تحلیل1 دوم1 بخش1 و1
در1 بازدید1 طریق1 از1 ویژه1 کمکی1 مانورهای1 ارزیابی1
گردآوری1 از1 پس1 می1شد.1 تکمیل1 مشاهده1 و1 محل1
فاکتورهای1مربوطه،1شاخص1MAPO1براساس1رابطۀ1

زیر1محاسبه1شد:
MAPO = [(NC/OP × LF) + (PC/OP × AF) × WF × EF × TF]

فاکتورهای1الزم1در1محاسبۀ1شاخص1MAPO1عبارت1است1
از:

از1	  ناتوان1 کامل1 به1طور1 که1 بیمارانی1 تعداد1 1:NC
حرکت1کردن1هستند1و1فـرد1جابه1جـاکننـده1وزن1این1

بیماران1را1به1طور1کامل1تحمل1می1کند.
PC: تعداد1بیمارانی1که1تا1حدودی1قادر1به1حرکت1کردن1	 

تحمل1 جابه1جاکننده1 فرد1 را1 وزنشان1 همۀ1 و1 هستند1

نمی1کند.
OP:1تعداد1کل1کارکنانی1که1در1جابه1جا1کردن1بیماران1	 

نقش1دارند.
فاکتور1ابزار1باالبرندهLifting Factor (LF(1 عامل1ابزار1	 

بلندکنندۀ1بیمار1است.
ابزار1	  عامل1  Aid Factor (AF) کمکی1 ابزار1 فاکتور1

فیزیکـی1 فشـار1 کـه1 بوده1 بیمار1 حمل1 برای1 کمکی1
وارده1بر1کارکنان1حمل1بیمار1را1می1کاهد.

عامل1	   :Wheelchair factor (WF)ویلچر فاکتور1
ویلچر1که1از1نظر1راحتـی1اسـتفاده،1ارگونومیـک1بـودن1

اجزای1آن1و1تعداد1بررسی1می1شود.
فاکتور1محیطEnvironment factor (EF(1:1این1عامل1	 

اتـاق1هـای1 و1 توالـت1هـا1 حمام1ها،1 بررسی1 از1 ترکیبی1
بستری1است.

فاکتور1آموزشTraining factor (TF)1: عامل1آموزش1	 
دربارۀ1 کارکنان1 به1 آگاهی1دادن1 به1 مربوط1 که1 است1
از1 استفاده1 و1 بیمار1 بلندکردن1 صحیح1 روش1های1

تجهیـزات1حمل1بیمار1است.
تمام1 به1 بخش1 هر1 برای1 شد1 محاسبه1 شاخص1 این1 وقتی1
افراد1مواجهه1یافته1که1به1عنوان1یک1گروه1همگن1از1نظر1مواجهه1
در1نظر1گرفته1شده1بودند،1بدون1در1نظر1گرفتن1شغل1افراد،1
از1 داده1ها1 آماری1 تجزیه1وتحلیل1 برای1 می1شود.1 داده1 تعمیم1
نرم1افزار 1SPSSنسخۀ1211و1برای1بررسی1ارتباط1بین1سطوح1

نمراتMAPO1 و1متغیرها1از1آزمون1کای1ـ1دو1استفاده1شد.

یافته ها
در1 شرکت1کننده1 بهیاران1 سازمانی1 و1 فردی1 ویژگی1های1
مطالعه1در1جدول1شمارۀ111نشان1داده1شده1است.1همان1گونه1
بهیاران1 کار1 سابقۀ1 و1 سن1 میانگین1 می1شود1 مالحظه1 که1
به1ترتیب1)۷/۹۶(133/۹1و1)۸/13(1۹/۵۷سال1به1 مطالعه1شده1
دست1آمد.1زنان۸0/41%1از1افراد1مطالعه1شده1را1تشکیل1داده1و1

۷۵%1از1کل1افراد1متأهل1و۷۵1%1از1آنها1نوبت1کار1بودند.

)N=56( جدول 1. ویژگی های فردی و سازمانی بهیاران شرکت کننده در مطالعه

سن1)سال(
)SD(1میانگین

حداقل1-1حداکثر

33/۹11)۷/۹۶(

21-۵۸

سابقۀ1کار1)سال(
)SD(1میانگین

حداقل1-1حداکثر

۹/۵۷1)۸/13(1

1-34

جنسیت
n)%(1مرد

n)%(1زن

11)%1۹/۶(

4۵)%۸0/4(

وضعیت1تأهل
n)%(1مجرد

n)%(1متأهل

14)2۵(

42)۷۵(

تحصیالت
n)%(1دیپلم

n)%(1فوق1دیپلم

3۷)۶۶/0۷(

1۹)33/۹3(
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شغل1دوم
n)%(1دارد
n)%(1ندارد

4)۷/1(
۵2)۹2/۹(

نظام1کاری
n)%(1ثابت1صبح
n)%(1ثابت1عصر

n)%(1شیفت1گردشی

13)23/2(
1)1/۸(
42)۷۵(

قصد1تغییر1شغل
n)%(1دارد
n)%(1ندارد

2۵)44/۶(
31)۵۵/4(

شیوع1اختالالت1اسکلتی1ـ1عضالنی1گزارش1شده1طی1121
ارائه1شده1 12 شمارۀ1 در1جدول1 بهیاران1 از1سوی1 گذشته1 ماه1
زانو1 درصد،1 1۷1/4 با1 کمر1 نواحی1 در1 شیوع1 بیشترین1 است.1
با1۶۹/۶1درصد،1مچ1دست1و1دست1با1۶2/۵1درصد1و1کمترین1

مربوط1به1ناحیۀ1گردن1با14۶/41درصد1است.
در1 بخش1 هر1 می1دهد1 نشان1 1MAPO شاخص1 بررسی1
کدام1یک1از131سطح1شاخص1MAPO1قرار1می1گیرد1که1شامل1
سطح1 و1 1)1/۵-۵ )امتیاز1 12 سطح1 1،)1/۵-0 )امتیاز1 11 سطح1
13)امتیاز>۵(1است.1امتیاز1سطح111بیانگر1نبود1خطر1ابتال1به1
قابل1چشم1پوشی1 یا1وجود1خطر1 اختالالت1اسکلتی1ـ1عضالنی1
است.1امتیاز1سطح121بیانگر1این1است1که1خطر1وقوع1اختالالت1
اسکلتی1ـ1عضالنی12/41برابر1سطح111است1و1امتیاز1سطح131
بیانگر1خطر1باالست1که1در1آن1خطر1وقوع1اختالالت1اسکلتی1
ـ1عضالنی1۵/۶1برابر1بیشتر1از1سطح111است.1در1جدول1شمارۀ1
بخش1های1 تفکیک1 به1 1MAPO شاخص1 امتیازات1 سطوح1 13
حاصل1 نتایج1 است.1 شده1 داده1 نشان1 بیمارستان1ها1 مختلف1
بیانگر1این1است1که121بخش1)14/2%(1از1کل1بخش1ها1در1سطح1
1۹1،1بخش1از1کل1بخش1ها1)۶3/2%(1در1سطح121و131بخش1

)21/3%(1در1سطح131قرار1دارند.
ابعاد1 حداکثر1 و1 حداقل1 استاندارد،1 انحراف1 میانگین،1
است.1 شده1 ارائه1 14 شمارۀ1 جدول1 در1 شغلی1 محتوای1
همان1گونه1که1مالحظه1می1شود1میانگین1و1انحراف1استاندارد1
میانگین1 است.1 1)۶۵/۸۹ 1± 1۸/0۷( تصمیم1گیری1 آزادی1 بُعد1
و1انحراف1استاندارد،1بُعد1نیازهای1روان1شناختی1شغل1)1۵/43

حمایت1 بُعد1 استاندارد1 انحراف1 و1 میانگین1 است.1 1)3۷/۷۸  ±
اجتماعی1)13/0۶±23/2۸1(1است.1همچنین1میانگین1و1انحراف1
استاندارد1بُعد1نیازهای1فیزیکی1شغل1)12/3±1۵/۵1(1است1و1
13/۷4( امنیت1شغلی1 نبود1 بُعد1 استاندارد1 انحراف1 و1 میانگین1
ابعاد1 امتیاز1 میانگین1 هرچه1 جدول1 این1 در1 است.1 1)۷/3۹ 1±
آزادی1تصمیم1گیری1)کنترل(1و1حمایت1اجتماعی1باالتر1باشد،1
نشان1دهندۀ1استرس1پایین1تر1بوده1و1هرچه1میانگین1امتیاز1ابعاد1
نبود1 و1 شغل1 فیزیکی1 نیازهای1 شغل،1 روان1شناختی1 نیازهای1
است.1 بیشتر1 استرس1 نشان1دهندۀ1 باشد،1 باالتر1 امنیت1شغلی1
به1دست1آمده1 میانگین1 بعد،1 امتیاز1در1هر1 برای1مشخص1شدن1
بعد1کسب1 هر1 در1 می1تواند1 که1 امتیازی1 و1حداکثر1 با1حداقل1
شود،1مقایسه1می1شود.1بر1این1اساس1همان1گونه1که1مالحظه1
می1شود،1میانگین1امتیاز1ابعاد1نیازهای1روان1شناختی،1نیازهای1
فیزیکی1باالتر1بوده1که1نشان1دهندۀ1استرس1باال1است.1از1طرف1
که1 بوده1 پایین1 اجتماعی1 حمایت1 بُعد1 امتیاز1 میانگین1 دیگر1

نشان1دهندۀ1استرس1باال1است.
ـ1 روانی1 استرس1 ابعاد1 بین1 رابطۀ1 1،۵ شمارۀ1 جدول1 در1
اجتماعی1و1سطوح1ریسک1شاخص1MAPO1نشان1داده1شده1
ابعاد1 بین1 می1شود،1 مشاهده1 جدول1 در1 که1 همان1گونه1 است.1
فیزیکی1 نیازمندی1های1 1،)P=0/001( شغلی1 امنیت1 نبود1
)P=0/03۵(1و1حمایت1اجتماعی1)P=0/002(1با1سطوح1ریسک1
شاخص1MAPO1رابطۀ1معنی1دار1وجود1دارد؛1به1این1معنا1که1
بین1نیازمندی1های1فیزیکی1باال،1حمایت1اجتماعی1کم1و1نبود1
امنیت1شغلی1زیاد1با1ریسک1آسیب1اسکلتی1ـ1عضالنی1رابطۀ1

معنی1داری1دارد.
)N=56( جدول 2. شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی بهیاران در 12 ماه گذشته

درصدتعدادنواحی بدن

2۶4۶/4گردن

33۵۸/۹شانه

30۵3/۶آرنج

3۵۶2/۵مچ1و1دست

2۹۵1/۸پشت

40۷1/4کمر

2۶4۶/4ران

3۹۶۹/۶زانو

2۹۵1/۸پا
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جدول 3. توزیع فراوانی سطوح شاخص MAPO در بهیاران بخش های مختلف در بیمارستان در 
دست مطالعه

شاخص MAPOبخش

سطح 1
تعداد )درصد(

سطح 2
تعداد )درصد(

سطح 3
تعداد )درصد(

تعداد

4)۷/1(4جراحی1مردان

4)۷/1(4جراحی1زنان

4)۷/1(4جراحی1قلب

4)۷/1(4جراحی1داخلی

4)۷/1(4اورژانس1بستری

4)۷/1(4اورژانس1اطفال

4)۷/1(4نوزادان

4)۷/1(4اطفال

4)۷/1(4داخلی
GYN4)۷/1(14
NICU4)۷/1(4
CCU4)۷/1(4

POST1CCU4)۷/1(4

1ICU4)۷/1(4داخلی

)21/3(3)۶3/2(۹)14/2(2جمع

)N=56( جدول 4. میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر امتیاز ابعاد استرس شغلی بهیاران

ابعاد استرس شغلی

)i= تعداد آیتم ها در هر بعد(

امتیاز

 Mǂ (SD(‡
حداقل ـ حداکثر

)امتیاز کسب شده(

حداقل ـ حداکثر
)امتیازی که می تواند در هر بعد کسب کند(*

)۹=i(1آزادی1تصمیم1گیری
)۶=i(1استفاده1از1مهارت
)3=i(1اختیار1تصمیم1گیری

۶۵/۸۹1)۸/0۷(
34/2۵1)4/۷۶(
31/۶41)۵/4۶(

۵2-۸۸
24-44
24-4۸

24-۹۶
12-4۸
12-4۸

)۵=i(13۷/۷۸1نیازهای1روان1شناختی1شغل)4۸-4۸12-2۷)۵/43

)۸=i(1حمایت1اجتماعی
)4=i(1حمایت1همکاران
)4=i(1حمایت1سرپرستان

23/2۸1)3/۶(
12/0۸1)1/۵۶(
11/1۹1)2/۷(

1۶-32
۸-1۶
4-1۶

۸-4۸
4-1۶
4-32

)۵=i(1نیازهای1فیزیکی1شغل
)3=i(1تالش1فیزیکی

)2=i(1بار1فیزیکی1ایزومتریک

1۵/۵1)2/3(
۹/1۷1)1/4۷(
۶/321)1/34(

12-20
۷-12
4-۸

۵-20
3-12
2-۸

)3=i(1۷/3۹1نبود1امنیت1شغلی)1۷-1۷3-4)3/۷4

ǂ میانگین1‡1انحراف1معیار1*براساس1راهنمای1پرسش1نامۀ1محتوای1شغلی
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MAPO جدول 5. رابطۀ بین ابعاد استرس شغلی و سطوح ریسک شاخص

ابعاد استرس  روانی ـ اجتماعی
MAPO سطح ریسک*P-value

  n )%( 1 سطحn )%( 2 سطحn )%( 3 سطح

آزادی11تصمیم1گیری

)کنترل(

)۶۶/۷(۸1)41/۷(1۵1)۵0(41کم
0/322

)33/3(41)۵۸/3(211)۵0(41زیاد

نیازمندی1های1فیزیکی1شغل
)۵۸/3(۷1)2۵(۹1)3۷/۵(31کم

0/03۵
)41/۷(۵1)۷۵(2۷1)۶2/۵(۵1زیاد

نیازمندی1های1روانی1شغل
)41/۷(۵1)30/۶(111)3۷/۵(31کم

0/0۹۸
)۵۸/3(۷1)۶۹/4(2۵1)۶2/۵(۵1زیاد

حمایت1اجتماعی
)۶۶/۷(۸1)4۷/2(1۷1)3۷/۵(31کم

0/002
)33/3(41)۵2/۸(1۹1)۶2/۵(۵1زیاد

نبود1امنیت1شغلی
)1۶/۷(21)2۵(۹1)۷۵(۶1کم

0/001
)۸3/3(101)۷۵(2۷1)2۵(21زیاد

Chi-Square1آزمون*

بحث و نتیجه گیری
کارکنان1مراقب1سالمت1به1ویژه1بهیاران1با1توجه1به1ماهیت1
تأثیرگذار1 کار1و1همچنین1سنگینی1وظایف1و1مداخلۀ1عوامل1
معرض1 در1 کار1 با1 مرتبط1 سازمانی1 فردی،1 پارامترهای1 مانند1
این1 انجام1 از1 هدف1 1.]9،21[ دارند1 قرار1 1MSDs عوامل1 خطر1
ناشی1 عضالنی1 ـ1 اسکلتی1 اختالالت1 ریسک1 ارزیابی1 پژوهش1
از1تکنیک 1MAPOو1 استفاده1 با1 بیمار1 از1حمل1و1جابه1جایی1
اجتماعی1و1ریسک1 ـ1 روانی1 استرس1 ابعاد1 بین1 رابطۀ1 بررسی1

اختالالت1اسکلتی1ـ1عضالنی1بود.111
با1توجه1به1نتایج1به1دست1آمده،1گروه1تحت1مطالعه1جمعیتی1
جوان1)میانگین1سنی1۷/۹۶1±133/۹11سال(1با1سابقۀ1کار1نسبتا1
پایین1)1۸/13±1۹/۵۷سال(1است.1نتایج1مطالعۀ1حاضر1نشان1
با1 فراوانی1مشکالت1اسکلتی1ـ1عضالنی1مرتبط1 بیشترین1 داد1
کار1مربوط1به1نواحی1کمر،1زانو،1مچ1و1دست1و1شانه1بوده1است.
بررسی1شاخص1MAPO1در1بخش1های1مختلف1نشان1داد1
که۶3/21%1از1کل1افراد1مطالعه1شده1با1خطر1آسیب1اسکلتی1ـ1
این1بین21/31%1در1معرض1خطر1 از1 و1 بودند1 عضالنی1مواجه1
 Abedini باال1قرار1داشتند.1این1در1حالی1است1که1در1مطالعۀ
آسیب1 با1خطر1 مطالعه1شده1 افراد1 کل1 از1 1%۸3/۵ همکاران،1 و1
اسکلتی1ـ1عضالنی1مواجه1بوده1اند1و1از1این1بین201%1آنها1در1
معرض1خطر1باال1قرار1داشتند1]22[.1توزیع1فراوانی1بخش1ها1در1
سه1سطح1به1ترتیب14/21%،۶3/21%1و21/31%1به1دست1آمد.1
یافته1ها1نشان1داد1در1بخش1هایی1که1افراد1ناتوان1و1نسبتا1ناتوان1
از1لحاظ1حرکتی1بستری1هستند،1امتیاز1شاخص MAPO باال1
جابه1جایی1 در1 کمکی1 تجهیزات1 و1 ابزارها1 از1 استفاده1 و1 بوده1

بیمار1ضرورت1دارد.

با1توجه1به1نتایج1به1دست1آمده1در1مطالعۀ1حاضر،1وضعیت1
یا1 تصمیم1گیری1 آزادی1 بعد1 نظر1 از1 جامعه1 این1 در1 پرستاران1
کنترل1در1سطح1باال1قرار1دارد1که1باعث1افزایش1سطح1استرس1
نیازهای1 بعد1 همچنین،1 1.]23[ نمی1شود1 آنان1 در1 شغلی1
این1 گرفت.1 قرار1 باال1 سطحی1 در1 پرستاران1 روان1شناختی1
از1 مطالعه1 تحت1 پرستاران1 که1 است1 آن1 نشان1دهندۀ1 موضوع1
و1 زمانی1 فشار1 )بارکار،1 روان1شناختی1 گوناگون1 نیازهای1 نظر1
غیره(1تحت1فشار1هستند.1نتایج1نشان1داد1بعد1حمایت1اجتماعی1
موضوع1 این1 دارد.1 قرار1 باال1 سطح1 در1 مطالعه1شده1 جامعۀ1 در1
افراد1 بین1 شغلی1 استرس1 سطح1 افزایش1 زمینه1ساز1 نمی1تواند1
حاضر1در1مطالعه1باشد1]23[.1با1توجه1به1نتایج1این1مطالعه،1
سطح1نیازهای1فیزیکی1شغل1در1جامعۀ1پرستاری1مدنظر1باال1
است.1باالبودن1سطح1نیازهای1فیزیکی1شغل،1خطر1آسیب1های1
جسمانی1نظیر1اختالالت1اسکلتی1ـ1عضالنی1و1غیره1را1افزایش1
نبود1 بُعد1 سطح1 داد1 نشان1 نتایج1 همچنین1 1.]23[ می1دهد1
امنیت1شغلی1در1افراد1مطالعه1شده1پایین1است.1طبیعتا1هرچه1
امتیاز1بُعد1نبود1امنیت1شغلی1بیشتر1باشد،1از1نظر1روانی1فرد1
دچار1نشخوار1فکری1شده1و1به1دنبال1راه1حلی1مناسب1برای1ترک1
شغل1فعلی1و1یافتن1شغلی1بهتر1و1دائمی1است1]23،24[.1در1
چنین1وضعیتی1احتمال1آسیب1های1روانی1نیز1افزایش1می1یابد1
]23،25[.1با1در1نظر1گرفتن1دو1بعد1نیازهای1روان1شناختی1و1
ـ11کنترل،1 نیاز1 مدل1 ترسیم1 و1 )کنترل(1 تصمیم1گیری1 آزادی1
توزیع1فراوانی1پرستاران1تحت1مطالعه1در1خانه1های1این1مدل1
به1گونه1ای1است1که1اغلب1آنان1در1خانۀ1فعال1)نیاز1باال1و1کنترل1
بعد1 باالی1 به1چنین1وضعیتی1سطح1 اگر1 قرار1می1گیرند.1 باال(1
اکثر1 اضافه1شود،1مشاهده1می1شود1که1 نیز1 اجتماعی1 حمایت1
قرار1 ماکروارگونومیک1 وضعیت1 بهترین1 در1 پرستاران1 این1
می1گیرند.1این1بدان1معنی1است1که1این1پرستاران1سطح1پایینی1
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از1استرس1شغلی1را1تجربه1می1کنند.
1Gholamiو1همکاران1)201۵(1در1مطالعۀ1خود1در1جامعۀ1
1۵00نفری1از1پرستاران1همدانی1نشان1دادند1که1میانگین1ابعاد1
آزادی1تصمیم1گیری1)1۷/0۵±۶4/۶۷1(،1نیازهای1روان1شناختی1
شغل1)1۵/1۸±3۸/221(،1حمایت1اجتماعی1)22/۷11±13/۵4(،1
نیازهای1فیزیکی1شغل1)12/۵±1۵/۹۹1(1و1نبود1امنیت1شغلی1
)13/۷۸±۷/۵31(1است1]2۶[1که1با1نتایج1حاصل1از1این1پژوهش1

هم1خوانی1دارد.
Gomez-Ortiz )2011(1در1مطالعۀ1خود1در1جامعۀ12۹41
پرسش1نامۀ1 از1 استفاده1 با1 و1 کلمبیایی1 پرستاران1 از1 نفری1
آزادی1 ابعاد1 میانگین1 دادند1 نشان1 استرس1شغلی1 12۷سؤالی1
شغل1 روانی1 نیازمندی1های1 1،۷0/۶)۹/۸( تصمیم1گیری1
امنیت1 نبود1 و1 122/۹)3/۵( اجتماعی1 حمایت1 1،34)3/۷(
شغلی1)2/3(1۷است1]27[1که1با1نتایج1حاصل1از1این1پژوهش1

هم1خوانی1دارد.1
بسیاری1از1مطالعات1گذشته،1رابطۀ1بین1استرس1های1روانی1
ـ1اجتماعی1و1اختالالت1اسکلتی1ـ1عضالنی1را1بررسی1کرده1اند.1
همچنین1رابطۀ1بین1اختالالت1اسکلتی1ـ1عضالنی1و1شاخص 
اما1 است؛1 بررسی11شده1 مطالعات1 از1 بسیاری1 در1 1MAPO
مطالعه1ای1که1روابط1بین1ابعاد1پنج1گانۀ1استرس1شغلی1با1سطوح1
سه1گانۀ1ریسک1اختالالت1اسکلتی1ـ1عضالنی1ناشی1از1حمل1و1
توجه1 با1 نشد.1 یافت1 باشد،1 کرده1 بررسی1 را1 بیمار1 جابه1جایی1
نیازمندی1های1 بین1 حاضر،1 مطالعۀ1 در1 به1دست1آمده1 نتایج1 به1
فیزیکی1باال،1حمایت1اجتماعی1کم1و1نبود1امنیت1شغلی1زیاد1با1
ریسک1آسیب1اسکلتی1ـ1عضالنی1در1بهیاران1رابطۀ1معنی1داری1
متاآنالیز1 مطالعۀ1 در1 1)201۵( همکاران1 و1 1Bernal دارد.1
با1 کار1 با1 مرتبط1 روان1شناختی1 فاکتورهای1 دادند1 نشان1 خود1

رابطۀ1 بهیاران1 و1 پرستاران1 در1 عضالنی1 ـ1 اسکلتی1 اختالالت1
قوی1دارد.1به1ویژه،1مواجهه1با1نیازهای1باال1و1کنترل1کم،1حمایت1
اجتماعی1کم1با1درد1در1نواحی1کمر،1گردن،1شانه،1اندام1فوقانی1
]28[.1همچنین1 است1 بهیاران1مرتبط1 و1 پرستاران1 زانو1در1 و1
نتیجه1گیری1 چنین1 می1توان1 حاصل1 یافته1های1 به1 توجه1 با1
و1 اجتماعی1کم1 باال،1حمایت1 فیزیکی1 نیازمندی1های1 کرد1که1
نبود1امنیت1شغلی1زیاد12/41برابر1بیشتر1از1سطح111شاخص1
1،1MAPOبهیاران1را1در1معرض1آسیب1های1اسکلتی1عضالنی1

قرار1می1دهد.1
ـ1 اسکلتی1 اختالالت1 کاهش1 برای1 پیشنهاد1 به1عنوان1
با1 گفت1 می1توان1 اجتماعی1 ـ1 روانی1 استرس1های1 و1 عضالنی1
به1کار1بردن1تجهیزات1کمکی1در1 ارگونومی1و1 آموزش1اصول1
حمل1و1جابه1جایی1بیمار1از1سوی1بهیار1و1همچنین1با1کاهش1
عوامل1استرس1زا1مانند1نیازهای1روانی1و1فیزیکی1محیط1کار،1
افزایش1میزان1حمایت1اجتماعی1و1ایجاد1امنیت1شغلی1از1سوی1
اختالالت1 ریسک1 کاهش1 راستای1 در1 می1توان1 امر1 مسئوالن1
و1 پرستاری1 پرسنل1 انگیزۀ1 افزایش1 و1 عضالنی1 ـ1 اسکلتی1

درنهایت1افزایش1بهره1وری1آنان1تالش1کرد.

سپاسگزاری
این1مطالعه1از1سوی1معاونت1پژوهشی1دانشگاه1علوم1پزشکی1
1۹4021 شمارۀ1 با1 دانشجویی1 تحقیقاتی1 طرح1 قالب1 در1 فسا1
حمایت1مالی1شده1است.1نویسندگان1مقاله1مراتب1تشکر1خود1
را1از1رئیس1بیمارستان،1سرپرستان1و1پرسنل1پرستاری1که1در1

این1مطالعه1شرکت1کرده1اند،1اعالم1می1کنند.
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