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استرس شغلی چگونه منجر به اختالالت اسکلتی-عضالنی میشود؟(مدلیابی معادله ساختاری)
طاهره غالمی ،4احمد حیدری پهلویان ،*2مهدی اکبرزاده ،3مجید معتمدزاده ،1رشید حیدری مقدم

تاریخ دریافت4333/42 /21 :

5

تاریخ پذیرش4331/7/7 :

چکیده
مقدمه :در محیط های بیمارستانی ،عوامل متعددی از ﻗبیل عوامل محیﻄـی و فیزیﻜی (سـروﺻدا ،نور نامناسـﺐ) ،عوامل انسـانی (تعارﺽ بــا همﻜـاران) ،عوامـل
سـازمانی (تراکﻢ کاری ،شیفت کاری نامناسﺐ و )...به عنوان منابﻊ استرس وﺟـود دارنـد ،که ﭼنانﭽه شــﺨﺺ ﻗادر به مقابله مـثرر با ﺁنها نباشــد ،دســتﺨوش
عوارﺽ متعدد ﺟسـمی ،روانـی و رفتاری می شود .هدف از این مﻄالعه ارزیابی استرس شغلی کارکنان پرستاری و طراحی مدلی بهمنظور بررسی شدت اخـتالتت
اسﻜلتی-عضالنی به دلیل وﺟود استرس شغلی در پرستاران میباشد.
مواد و روشها 555 :نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهای ﺁموزشی شهر همدان در این مﻄالعه تحلیلی-مقﻄعی شرکت کردند .ابـزار مـورد اسـتفاده در ایـن
مﻄالعه شامل ﭼهار پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسالخ ،ابعاد استرس شغلی و ویژگیهای دموگرافیک و نقشه بدن بود .دادهها با استفاده از نرمافـزار spssنسـﺨه
 41و نرمافزار لیزرل نسﺨه  8/3و ﺁزمونهای ﺁماری توﺻیفی مورد تجزیه و تحلیل ﻗرار گرفتند.
یافته ها ::نتایج حاﺻل از مدلیابی معادله ساختاری نشان داد که عامل فرسودگی شغلی نقش واسﻄهای بین شدت اختالتت اسﻜلتی-عضالنی و اسـترس شـغلی
دارد .به این معنی که در ﺻورت وﺟود عامل فرسودگی شغلی در کار ،ریسک فاکتورهای روانی-اﺟتمـاعی حاﺻـل از ابعـاد پرسشـنامه اسـترس شـغلی در شـدت
اختالتت اسﻜلتی-عضالنی دخیل خواهند بود.
نتیجهگیری :با توﺟه به اررات زیانبار استرس شغلی در پرستاران پیشنهاد میگردد ،مسئوتن برای کاهش عوامل استرسزا مانند نیازهای روانی و فیزیﻜی محیط
کار ،فقدان حمایت و عدم امنیت شغلی اﻗدام نمایند.
کلمات کلیدی :پرسشنامه محتوای شغلی ،فرسودگی شغلی ،اختالتت اسﻜلتی-عضالنی ،مدل یابی معادله ساختاری

 .4مربی ،گروه بهداشت عمومی ،دانشگاه علوم پزشﻜی فسا ،فسا ،ایران.
.

(* .2نویسنده مسئول) ،دانشیار ،گروه روانپزشﻜی ،عضو مرکز تحقیقات اختالتت رفتاری و سوءمصرف مواد ،دانشگاه علوم پزشﻜی همدان

پست الﻜترونیﻜیheidari_ms@yahoo.com :
 .3دانشجوی دکتری ﺁمار زیستی ،دانشگاه علوم پزشﻜی همدان ،ایران.
 .1استاد ،گروه ارگونومی ،دانشﻜده بهداشت ،عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشﻜی و خدمات بهداشتی درمانی همدان ،ایران.
 .5استادیار ،گروه ارگونومی ،دانشﻜده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشﻜی همدان.
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طاهره غالمی و همﻜاران

مقدمه

یک ارزیابی منفی از خود در رابﻄه با انجام کار و کـاهش بهـرهوری در

در طـول ﭼنــد دهـه گذشــته اســترس توﺟـه بســیاری از محققــین و

محل کار به شمار میرود ( .)5این سندرم بـه دنبـال ضـعف و تحلیـل

پژوهشگران را در زمینه های مﺨتلف به خود ﺟلﺐ کرده اسـت .دلیـل

رفتن منابﻊ مقابلهای که از شـﺨﺺ در مواﺟهـه بـا اسـترس حفاظـت

اﺻلی اینﻜه ﭼرا محققان اسـترس را مﻄالعـه مـیکننـد در ایـن نﻜتـه

میکنند پدید میﺁید .فرسودگی بیشتر در مشاغلی پدید مـیﺁیـد کـه

نهفته است که مدیران مشـﻜالت ناشـی از اسـترس را اعـﻢ از کـاهش

افراد مدت زیادی از ساعتهای کـاری را در ارتبـاط نزدیـک بـا سـایر

بهرهوری ،کاهش اخالﻗیات و روحیه را به رسمیت شناختهاند.

مردم میگذرانند (.)1

در بین همه گروه های شغلی ،پرستاری اغلـﺐ بـه عنـوان یـک حرفـه

فرسودگی شغلی پیامدهای منفی متعـددی بـرای فـرد ،سـازمان و در

پراسترس توﺻیف می شود .انواع متنوعی از عوامل استرس زا مربوط به

بلندمدت برای ﺟامعه دارد .عالوه بر درد و رنج شﺨصـی ،ایـن سـندرم

ســازمان کــار و همﭽنــین مربــوط بــه تعامــل بــین پرســتاران بــا

باعث کاهش تواناییهـای شـناختی نیـز مـیگـردد ( ،)7همﭽنـین بـا

دریافتکننـدگان مراﻗبـتهـای بهداشـتی و بسـتگان ﺁنهـا مـیباشـد.

کاهش رضایتمندی شـغلی ،کـاهش و اخـتالل در تعهـد سـازمانی و

 McVicarشش عامل اﺻلی ایجادکننده استرس در شغل پرستاری را

افزایش ﻗصـد تغییـر شـغل رابﻄـه دارد ( .)7همﭽنـین پـژوهشهـای

با عناوین حجﻢ کار /فشار زمـانی ،نیازمنـدی هـای عـاطفی و نیازهـای

گوناگون نشان دادهاند که فرسودگی شغلی میتواند باعث افت کیفیت

بیماران و بستگان ﺁنها ،رهبری /مدیریت مسـالل ،عـدم حمایـت کـافی

ارالــه خــدمات گــردد ،عــاملی بــرای دســت کشــیدن از یــک شــغل،

سرپرستار ،نوبت کاری ،عـدم دریافـت پـاداش و عـدم رابﻄـه بـا دیگـر

ﺟابــهﺟــاییهــای مﻜــرر ،غیبــت و یــا روحیــه پــایین مــیباشــد و بــا

کارکنان محیط کار شناسایی کرده است.

اختاللهایی همﭽون خستگی بدنی ،بی خوابی ،روی ﺁوردن به الﻜـل و

مدل نیاز ـ کنترل ـ حمایت اﺟتماعی رایـجتـرین روش ارزیـابی ابعـاد

مواد مﺨدر و مشﻜالت خانوادگی و زناشویی ارتباط داشته باشد (.)7

استرس شغلی در محیط کار میباشدکه توسط کاراسـیک و همﻜـاران

شغل پرستاری در بیمارستان به دلیل ماهیت کـار ،از ﺟملـه مشـاغلی

اراله شده است ( .)2 ,4این مدل با ترکیﺐ کردن فاکتورهای نیازهـای

است که در ﺁن اختالتت اسﻜلتی -عضالنی مـرتبط بـا کـار از شـیوع

شغلی (بارکار ،نیازهای فیزیﻜی ،فشار زمـانی ،وﻗفـههـای کـاری و ،)...

باتیی برخوردار است ( .)45-8و نیازمند فعالیت فیزیﻜی ﻗابل تـوﺟهی

کنترل شغلی (ﺁزادی تصمیﻢگیری دربارهی نحوه انجام کـار در شـغل

میباشد .پرستاران به طور معمول فعالیتهایی را که نیازمند بلندکردن

خود) و حمایت اﺟتماعی (( )Social Supportاز طرف سرپرسـتان و

اﺟســام ســنگین ،بلنــد کــردن بیمــاران ،کــار کــردن در پوســﭽرهای

همﻜاران) ابعاد استرس شغلی را به کمک پرسشنامه محتـوای شـغلی

خﻄرناک و انتقال بیماران از تﺨـت و از زمـین هسـتند روزانـه انجـام

( )Job Content Questionnaireمیسنجد (.)3

میدهند .این وظایف کاری پرستاران را در معرﺽ خﻄر حـاد و ایجـاد

از طرفی سندرم فرسودگی شغلی به دلیل استرس طوتنی مدت ایجاد

اختالتت اسﻜلتی-عضالنی تجمعـی ﻗـرار مـیدهنـد ( )44و کارکنـان

شده و به عنوان سندرم خستگی هیجـانی ،مسـخ شﺨصـیت ،کـاهش

مراﻗبتهای بهداشتی در مقایسه با کارگران ﺻنایﻊ ساختمان ،معـادن

احسـاس کفایـت شﺨصــی تعریـف مـیشــود ( )1و حالـت هیجــانی و

و تولیدی بیشتر در معرﺽ خﻄر ابتال به اختالتت اسـﻜلتی -عضـالنی

دیرپایی است که با خستگی ﺟسمانی ،تحلیل رفتن عاطفی و ضـعف و

هستند ( .)45-42در میان کارکنان مراﻗبـتهـای بهداشـتی-درمـانی

فرسودگی شناختی همراه میباشد .خستگی هیجانی به احساس زیـر

فاکتورهای فیزیﻜی و روانی -اﺟتماعی بـه عنـوان ریسـک فاکتورهـای

فشار ﻗرار گرفتن و از میـان رفـتن و کـاهش منـابﻊ هیجـانی در فـرد

ایجاد  WMSDSمستند شده و ترکیﺐ هر دو نوع فاکتور این ریسک

مربوط میشود .مسخ شﺨصیت پاسخ منفی و سنگدتنه بـه اشﺨاﺻـی

را افزایش میدهد (.)48-41

است که معموتً دریافت کنندگان خدمت از سـوی فـرد هسـتند و بـه

پرستاران و دستیاران پرستاری در ﺁمریﻜا ﺟزء  45گروه شغلی هستند

برداشت منفی فرد از مددﺟویان و کارش اشاره دارد و کـاهش کفایـت

که بیشترین موارد اختالتت اسﻜلتی-عضالنی غیر کشنده که منجر به

شﺨصی ،کﻢ شدن احساس شایستگی در انجام وظایف شﺨصی است و

بیشترین روزهای کاری از دست رفتـه مـیشـود را گـزارش کـردهانـد
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استرس شغلی ﭼگونه منجر به اختالتت اسﻜلتی-عضالنی می شود؟
( .)43اکثــر ایــن  WMSDSدر بــین کارکنــان پرســتاری شــامل

حجﻢ نمونه با استفاده از فرمـول کـوکران  555نفـر تعیـین شـد کـه

ﺁسیﺐهای کمر میباشد ،هرﭼند اختالتتی همﭽون درد گردن ،شـانه،

به ﺻورت تصادفی در مﻄالعه شرکت کردنـد .پـ

از مشـﺨﺺ شـدن

بازو ،مچ و زانو نیز گزارش شده اسـت ( .)24 ,25مﻄالعـات زیـادی در

حجﻢ نمونه ،با انجام همـاهنگیهـای تزم بـا دانشـگاه علـوم پزشـﻜی

کشورهای مﺨتلف شـیوع اخـتالتت اسـﻜلتی-عضـالنی پرسـتاران در

همدان و از ﺁن طری با بیمارستانها ،به محل بیمارستانهـا مراﺟعـه

اندام های مﺨتلف مانند گردن ،شانه ،بازو و کمر را مـورد ارزیـابی ﻗـرار

میشد و پرستاران مـورد بررسـی ﻗـرار مـیگرفتنـد .ﻗبـل از تﻜمیـل

دادهاند .دامنه شیوع اخـتالتت فیزیﻜـی در بـین پرسـتاران از %48/1

پرسشنامه ،فرم رضایت نامه کتبی در اختیار فرد ﻗرار میگرفت تا پـ

(درد بازو) تـا ( %87/5درد کمـر) متغیـر مـیباشـد ( .)25-22میـزان

از ﺁگاهی از مفاد ﺁن در ﺻورت تمایل نسبت به امضای ﺁن اﻗدام نموده

ﺻدمات در پرستاران و کارکنان مراﻗبت های بهداشتی-درمانی در سال

و به مﻄالعه وارد شود.

 4333در ﺁمریﻜا رتبه دوم و میزان ﺁسیﺐهـای اسـﻜلتی-عضـالنی در

ب) ابزار گردﺁوری دادهها:

بیمارستانها رتبه ششﻢ کل ﺻنایﻊ را بـه خـود اختصـا

داده اسـت

 )4ﭼکلیست ویژگیهای دموگرافیک

(.)27 ,21

این ﭼک لیست که توسط پرستار تﻜمیل می شد دربرگیرنده اطالعـاتی

اهمیت پژوهش حاضر به این ﺟهت است که پرسـتار در وهلـه اول بـه

مانند (سن ،ﺟن  ،سابقه کار ،میـزان تحصـیالت ،نوبـت کـاری ،ﻗصـد

عنوان یک انسان و در وهله دوم به عنوان یک نیروی کـار متﺨصـﺺ،

تغییر شغل ،وضعیت تأهل و میزان تحصیالت) بود.

نیازمند برخورداری از سالمت ﺟسمی و روانی برای ایفای نقش خود و

 )2پرسشنامه سندرم فرسودگی شغلی ماسالخ

داشتن کارکرد بهینه می باشد؛ ﭼرا که برخورداری پرستاران از سالمت

پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسالخ که بـه زبـان فارسـی اعتباریـابی

ﺟسمی و روانی پیشنیاز کمک به بیماران میباشد.

شده است و توسط پرستار تﻜمیل مـی شـد شـامل  22عنـوان سـثال

با توﺟه به اینﻜه در ایران تحقیقات محدودی درباره اسـترس شـغلی و

میباشد 3 :مورد برای خستگی هیجانی 5 ،مورد برای مسخ شﺨصـیت

اختالتت اسﻜلتی-عضالنی با رویﻜرد نقش واسﻄه ای فرسودگی شغلی

و  8مورد برای کاهش کفایت شﺨصی .هرکدام از سثالهای پرسشنامه

انجام شده است هدف از انجام این مﻄالعه تبیین این مسئله میباشـد

ماسالخ در یک مقیـاس  7نمـرهای از هرگـز تـا هـر روز نمـرهگـذاری

که ﺁیا استرس روانی -اﺟتماعی می تواند منجر به اختالتت اسﻜلتی –

میشوند .نمره به دست ﺁمده در هر یک از خرده مقیاسها بـر پایـهی

عضالنی در پرستاران شود؟ امید اسـت نتـایج ایـن تحقیـ بتوانـد در

نمرهی مرﺟـﻊ در دسـتههـای فرسـودگی زیـاد ،متوسـط و کـﻢ ﻗـرار

ﺟهت کـاهش سـﻄ اسـترس شـغلی و نیـز پیشـگیری از اخـتالتت

میگیرد .نقﻄه برش برای هر یک از خرده مقیاسها به شرح ﺟدول 4

اسﻜلتی-عضالنی و پیامدهای ﺁنها در شغل پرستاری ،افزایش رضایت

میباشد.

مشتریان از خدمات پرسـتاری گـام بـردارد کـه در نهایـت منجـر بـه

جدول :1نقطه برش خرده مقیاسهای فرسودگی شغلی

افزایش بهرهوری پرستاران و بیمارستان و ارتقاء سﻄ سالمت ﺟامعه

ابعاد فرسودگي شغلي

زياد

متوسط

كم

گردد.

خستگي هيجاني

>61

61-61

0-61

مسخ شخصيت

>61

1-66

0-1

كاهش كفايت شخصي

0-16

16-13

>13

مواد و روشها
الف) ﺟمعیت مورد مﻄالعه:
در این مﻄالعه مقﻄعی که از ﺁبان ماه  34تا اردیبهشـتمـاه  32انجـام
شد پرستاران پنج بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشﻜی همـدان
که تعداد کل ﺁنها در مقﻄﻊ زمانی یاد شده برابر با  888نفر بود ﺟامعه
مورد مﻄالعه را تشﻜیل دادند.

از پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسالخ در بسیاری از مﻄالعات داخلی و
خارﺟی استفاده شدهاست .ضریﺐ ﺁلفا کرونباخ برای هر یـک از خـرده
مقیاسهـای خسـتگی هیجـانی ،مسـخ شﺨصـیت و احسـاس کفایـت
شﺨصی در مﻄــالعات خـارﺟی به ترتیﺐ  5/85،5/88و  )28( 5/75و
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ضریﺐ ﺁلفای کرونبـاخ در مﻄالعـات داخلـی بـرای هـر یـک از خـرده

حمایت سرپرستار ( 1سثال) و حمایت همﻜـاران ( 1سـثال) محاسـبه

مقیاسهای مذکور به ترتیﺐ  5/78 ،5/83و  )23( 5/83گزارش شـده

میگردد .بعد نیازمندیهای فیزیﻜـی محـیط کـار از مجمـوع دو زیـر

است.

مقیاس تالش فیزیﻜی ( 3سثال) و بار فیزیﻜی ایزومتریـک ( 2سـثال)

 )3پرسشنامه استرس شغلی کاراسیک:

حساب می شود .بعد عدم امنیت شغلی نیز بهوسیله  3سـثال محاسـبه

اســترس شــغلی بــهوس ـیله پرسشــنامه محتــوای شــغلی کاراســیک و

می گردد .فرمول های محاسبه ابعاد استرس شغلی در ﺟدول شـماره 2

همﻜاران ارزیابی گردید .پرسشنامه مذکور توسط ﭼوبینـه و همﻜـاران

نشان داده شده است.

بــرای ارزیــابی فاکتورهــای اســترس روانــی -اﺟتمــاعی شــامل :ﺁزادی

 )1پرسشنامه ارزیابی شدت اختالتت اسﻜلتی-عضالنی

تصمیﻢگیری ،نیازهای روان شناختی شغل ،حمایت اﺟتماعی  ،نیازهای

بهمنظور ارزیابی شدت و موضﻊ اختالتت اسﻜلتی-عضالنی پرستاران

فیزیﻜی شغل و عدم امنیت شغلی بـه زبـان فارسـی اعتباریـابی شـده

از نقشه بدن استفاده شده است .این پرسشنامه کل بدن را به 43

است ( .)35بعد ﺁزادی تصمیﻢگیری از مجموع دو زیر مقیاس توانـایی

ﻗسمت تقسیﻢ میکند که اعضای ﭼپ و راست بدن را در برمیگیرد.

استفاده از مهارت ( 1سثال) و اختیار تصمیﻢگیری ( 3سثال) محاسبه

این پرسشنامه ابزار سودمندی است که به کمک ﺁن میتوان یافتههای

می گردد .بعد نیازمنـدی هـای روان شـناختی کـار بـه وسـیله  5سـثال

ذهنی درد را در مفاﺻل شاغلین مورد مﻄالعه به روش مقیاس ﭼشمی

سنجیده می شود .بعد حمایـت اﺟتمـاعی از مجمـوع دو زیـر مقیـاس

شبیهسازی تعیین نمود.

جدول  :2فرمولهای محاسبه ابعاد استرس شغلی
مقياس (= iتعداد آيتمها در هر بعد)
آزادي تصميمگيري ()i=3

فرمول محاسبه

*

توانايي استفاده از مهارت  +اختيار تصميمگيري

توانايي استفاده از مهارت ()i=1

[Q3+Q5+Q7+Q9+Q11+ (5-Q4)]× 2

اختيار تصميمگيري ()i=1

[Q6+Q10+ (5-Q8)]× 4

نيازمنديهاي روانشناختي كار ()i=5

(Q19+Q20)× 3+ (15- (Q22+Q23+Q26))× 2

حمايت اجتماعي ()i=3

حمايت سرپرستار +حمايت همكاران

حمايت سرپرستار ()i=4

][Q48+Q49+Q51+Q52

حمايت همكاران ()i=4

][Q53+Q54+Q56+Q58

نيازمنديهاي فيزيكي محيط كار ()i=5

تالش فيزيكي +بار فيزيكي ايزومتريك

تالش فيزيكي ()i=1

][Q21+Q24+Q25

بار فيزيكي ايزومتريك ()i=6

][Q30+Q31

عدم امنيت شغلي ()i=1

])[Q33+Q36+ (5-Q34

*بر اساس راهنماي پرسشنامه محتواي شغلي

 )5روشهای ﺁنالیز ﺁماری

عضالنی متغیر وابسـته در نظـر گرفتـه شـدند .در مـدل دوم سـندرم

به منظور بررسی اینﻜـه ﭼگونـه اسـترس شـغلی مـیتوانـد منجـر بـه

فرسودگی شغلی متغیر میـانجی بـود .زمـانی کـه از الگـوی معـادتت

اختالتت اسﻜلتی-عضالنی شود از روش معادتت سـاختاری ()SEM

ساختاری استفاده می شود یک مثلفه مهﻢ تحلیـل ارزیـابی ،ﭼگـونگی

در نرم افزار لیزرل نسﺨه  8/3استفاده گردید .داده های خام با اسـتفاده

برازش مدل فرضیهای با داده هـای مشـاهده شـده اسـت .پژوهشـگران

از نرم افزار  SPSSنسﺨه  41وارد نرم افزار لیزرل شدند .دو مدل ﺁزمون

معموتً به منظور ارزیابی این بـرازش از شـاخﺺ هـای نیﻜـویی بـرازش

شد :با فرسودگی شغلی (به عنوان میانجی) و بدون ﺁن .در هر دو مدل

استفاده می کنند .مجذور کـای و نسـبت ایـن ﺁمـاره بـه درﺟـه ﺁزادی

ابعــاد اســترس شــغلی متغیــر مســتقل و شــدت اخــتالتت اســﻜلتی-

 x2/dfاز رایجترین شاخﺺهـا هسـتند .در انـدازهگیـری x2/dfاگـر
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جدول :1ويژگيهاي دموگرافيك افراد شركتكننده در مطالعه () n=500

نسبت بین  2- 4باشد نشان دهنده برازش خوب بین مدل فرضـی و
اطالعات نمونه می باشد و اگر بیشتر دو باشد نشان دهنده برازش ﻗابل

متغیر

ﻗبول می باشد .همﭽنین یﻜی دیگـر از شـاخﺺ هـای مهـﻢ در تعیـین
نیﻜویی برازش این مدلها ،شاخﺺ  RMSEAمی باشـد کـه هـر ﭼـه
کمتر باشد نشان برازش بهتر مدل میباشد.

)M (SD

كمترين و بیشترين

سن (سال)

(10/11)5/31

66-53

سابقه كار (سال)

(1/14)5/03

6-14

)n(%

متغیر
جنسيت

یافتهها

زن

(465 )31

در ﺟدول شماره  3ویژگیهای دموگرافیک پرستاران شرکتکننـده در

مرد

(35)61

مﻄالعه نشان داده شده است .همان گونه که مالحظه می گردد میانگین

وضعيت تأهل

سنی شرکت کنندگان در پژوهش ( 35/13)5/87بوده اسـت .بـاتترین

مجرد

(656)50/4

متأهل

(643)43/1

سن شرکت کننده در طرح  58سال و کمتـرین سـن  24سـال اسـت.

ميزان تحصيالت

میانگین سابقه کار ( 7/31)5/58می باشد .بیشترین میزان سـابقه کـار

ديپلم

(666)64/6

 31سال و کمترین میزان  4سال بوده است %83.افراد مـورد مﻄالعـه

ليسانس

(113)15/3

زن و  %13/1متأهــل مــیباشــند و  %75/8دارای تحصــیالت لیســان
هستند؛ و  %85/1در نظام نوبتکاری مشغول به فعالیت هستند.

شغل دوم
دارد

(5)6

ندارد

(435 )33

در ﺟدول  ،1توزیﻊ شدت اختالتت اسﻜلتی ـ عضالنی اراله شده است.

سازمان كار

همانگونه که در این ﺟدول مالحظه میشود بیشـترین میـزان درد و

شيفت ثابت

(11 )64/1

شدت نـاراحتی در نـواحی سـر و گـردن ( ،)1/1 ± 3/27کمـر (3/43

نوبت كار

(461 )35/4

 ،)5/13±پــای ﭼــپ ( ،)5/42 ± 3/31پــای راســت (،)1/31± 3/21
زانوی راست ( )3/34 ± 3/25و زانوی ﭼپ ( )3/73 ± 3/27میباشد.

جدول  :4میانگین شدت اختالالت اسکلتی-عضالنی در نواحی مختلف بدن
() n = 055

همانگونه که در ﺟدول شماره  5مشاهده میشـود فرسـودگی شـغلی

نواحی مختلف بدن

میانگین و انحراف معیار

در ابعاد کاهش احساس کفایت شﺨصی ( )33/14 ± 3/54و خسـتگی

سر و گردن

4/4 ± 1/61

شانه راست

1/01± 1/66

شانه چپ

6/30± 1/64

كمر

5/41± 1/61

آرنج راست

6/03 ± 6/11

پرستاری در ابعاد مﺨتلف خستگی هیجانی ،مسخ شﺨصیت و احساس

آرنج چپ

6/06 ± 6/55

دست راست

6/10 ± 6/13

کفایت شﺨصی به شرح ﺟدول  5می باشـد .همـان گونـه کـه مالحظـه

دست چپ

6/61± 6/13

باسن

6/63± 6/16

زانوي راست

1/36 ± 1/60

باتی خستگی هیجانی و  %42/1میزان باتی مسخ شﺨصیت و %31/8

زانوي چپ

1/13 ± 1/61

میزان پایینی از احساس کفایت شﺨصی را نشان میدهند.

پاي راست

4/34± 1/64

پاي چپ

5/66 ± 1/14

هیجانی ( )25/53 ± 42/21در کارکنان پرستاری بیشـترین میـانگین
را دارند.
توزیــﻊ فراوانــی مﻄل ـ و نســبی شــدت فرســودگی شــغلی کارکنــان

میشود  %11از کارکنان پرستاری شرکت کننده در این پژوهش میزان
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میانگین ،انحراف استاندارد ،حداﻗل و حداکثر ابعاد اسـترس شـغلی در

در این ﺟـدول هـر ﭼـه میـانگین امتیـاز ابعـاد ﺁزادی تصـمیﻢگیـری

پرستاران مورد مﻄالعه در ﺟدول  1اراله شـده اسـت .همـانگونـه کـه

(کنترل) و حمایت اﺟتماعی باتتر باشد نشاندهنده استرس پایینتـر

مالحظــه مــیگــردد ،میــانگین و انحــراف اســتاندارد بعــد ﺁزادی

بوده و همﭽنین هر ﭼه میانگین امتیاز ابعـاد نیازهـای روانشـناختی

تصمیﻢگیری ( )11/17±7/55میباشد .میـانگین و انحـراف اسـتاندارد

شـغل ،نیازهـای فیزیﻜـی شـغل و عـدم امنیـت شـغلی ،بـاتتر باشـد

بعد نیازهای روان شـناختی شـغل ( )38/22±5/48اسـت .میـانگین و

نشاندهنده استرس باتتر است .برای مشﺨﺺ شدن امتیاز در هر بعد،

انحــراف اســتاندارد بعــد حمایــت اﺟتمــاعی ( )22/74±3/51اســت.

میانگین به دست ﺁمده با حداﻗل و حداکثر امتیازی که میتواند در هر

همﭽنین میانگین و انحراف اسـتاندارد بعـد نیازهـای فیزیﻜـی شـغلی

بعد کسﺐ گردد مقایسه میشود .بر این اساس همانگونه که مالحظه

( )45/33±2/55است و میانگین و انحراف استاندارد بعد عـدم امنیـت

میشود ،میانگین امتیاز ابعاد نیازهای روانشناختی ،نیازهـای فیزیﻜـی

شغلی ( )7/53±3/78میباشد.

بات بوده که نشاندهنده استرس بات است.

جدول :0توزيع فراوانی مطلق و نسبی شدت فرسودگی شغلی كاركنان پرستاری در ابعاد مختلف () n = 055
شدت فرسودگي شغلي

ابعاد فرسودگي شغلي
)M(SD

زياد ()n%

متوسط ()n%

كم ()n%

خستگي هيجاني

(65/01)66/64

(660)44

(611)61/4

(641)63/1

مسخ شخصيت

(5/31)5/60

(16)66/4

(661)61/4

(166)14/6

كاهش كفايت شخصي

(11/46)3/56

(633)11/1

(663)65/1

(634)11/3

جدول :6میانگین و انحراف استاندارد ابعاد استرس شغلی در جامعهی مورد مطالعه () n=055
ابعاد استرس شغلی

انحراف

 =iتعداد آيتمها در هر بعد

استاندارد

میانگین

حداقل-حداكثر (امتیاز
كسبشده)

حداقل-حداكثر
(امتيازي كه ميتواند در هر بعد
كسب شود)

آزادی تصمیمگیری ()i=3

1/05

14/11

41

33

31-64

ـ توانايي استفاده از مهارت ()i=1

4/01

11/31

66

44

43-66

ـ اختيار تصميمگيري ()i=1

4/30

10/34

61

43

43-66

نیازهای روانشناختی شغل ()i=0

5/63

13/66

61

43

43-66

حمايت اجتماعی ()i=3

1/54

66/16

66

40

43-3

ـ حمايت همكاران ()i=4

6/40

66/13

1

61

61-4

ـ حمايت سرپرستان ()i=4

6/31

66/01

4

63

16-4

نیازهای فیزيکی شغل ()i=0

6/50

65/33

60

60

60-5

ـ تالش فيزيكي ()i=1

6/51

3/45

4

66

66-1

ـ بار فيزيكي ايزومتريك ()i=6

6/65

1/54

4

3

3-6

عدم امنیت شغلی ()i=1

1/13

1/51

1

61

61-1
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به منظور بررسی ارتباط بـین ریسـک فاکتورهـای روانـی-اﺟتمـاعی و

مﺨتلف بدن همراه با نقش واسﻄهای ابعاد سه گانـه فرسـودگی شـغلی

شدت اختالتت اسﻜلتی-عضالنی بـا نقـش میـانجیگـری فرسـودگی

(خستگی هیجانی ،مسخ شﺨصیت ،کاهش احساس کفایـت شﺨصـی)

شــغلی از مــدل معــادتت ســاختاری بــا اســتفاده از نــرمافــزار لیــزرل

نشان داده شده است.

نسﺨه 8/3استفاده شـد .دادههـای ورودی بـه  SEMشـامل دادههـای

همانگونه که در شﻜل  2مشاهده میگردد ابعاد فرسـودگی شـغلی بـا

خامی بود که در نرمافزار  SPSSنسﺨه  41وارد و ذخیره شده بود .دو

شـدت اخـتالتت اسـﻜلتی-عضـالنی در نـواحی مﺨتلـف بـدن رابﻄــه

مدل مورد ارزیابی ﻗرار گرفتند :با فرسودگی و بدون فرسودگی شـغلی.

مستقیﻢ دارند .همﭽنین ابعاد فرسودگی شغلی با ابعاد استرس شـغلی

در هر دو مدل ،ریسک فاکتورهای روانی-اﺟتمـاعی متغیـر مسـتقل و

رابﻄه مستقیﻢ دارند .لذا با توﺟه به شﻜل میتـوان نتیجـه گرفـت کـه

شدت اختالتت اسﻜلتی-عضالنی در اندامهای مﺨتلف بدن بـه عنـوان

ابعاد استرس شغلی بـا نقـش واسـﻄهای فرسـودگی شـغلی در شـدت

متغیر وابسته بودنـد .در مـدل دوم سـندرم فرسـودگی شـغلی متغیـر

اختالتت اسﻜلتی-عضالنی رابﻄه غیرمستقیﻢ دارند؛ بنابراین مـیتـوان

میانجی بود.

ﭼنین گفت که فرسودگی شغلی در کارکنان پرستاری بیمارستانهای

در شــﻜل  4رابﻄــه بــین ابعــاد پــنجگانــه اســترس شــغلی (ﺁزادی

ﺁموزشی شهر همدان در شدت اخـتالتت اسـﻜلتی-عضـالنی ناشـی از

تصمیﻢگیری ،نیازهای روان شناختی شغل ،حمایت اﺟتماعی ،نیازهـای

ابعاد استرس شغلی نقش واسﻄهای دارد و باعـث مـیشـود کـه ابعـاد

فیزیﻜی شغل و عـدم امنیـت شـغلی) بـا شـدت اخـتالتت اسـﻜلتی-

استرس شغلی به ﺻـورت غیرمسـتقیﻢ در شـدت درد و نـاراحتیهـای

عضالنی در نواحی مﺨتلف بدن نشان داده شده است.

اسﻜلتی-عضالنی در نواحی مﺨتلف بدن نقـش داشـته باشـند .مقـدار

همانگونه که در شﻜل  4مالحظه میگـردد ابعـاد اسـترس شـغلی در

شاخﺺهای نیﻜویی برازش در این مدل برابر است بـاChi-=255/51 :

افراد مورد مﻄالعه با شدت اختالتت اسﻜلتی-عضالنی در ایشان رابﻄه

 RMSEA=5/414 ،df=87 ،squareهمﭽنــین بــا توﺟــه بــه مقــدار

مستقیﻢ ندارند .مقدار شاخﺺهای نیﻜویی برازش در ایـن مـدل برابـر

ﺁماره  tو  p-valueروابط معنیدار هستند.

است با.RMSEA=5/477 ، df=53 , Chi-square=877/5 :

لذا بر اساس مقدار شاخﺺ  RMSEAنیز میتوان به این نﻜته پی برد

در شﻜل 2رابﻄه بین ابعاد استرس شغلی ﺁزادی تصمیﻢگیری ،نیازهای

که مدل دوم نسبت به مدل اول برتری دارد زیرا مقدار عددی شاخﺺ

روانشناختی شغل ،حمایت اﺟتماعی ،نیازهای فیزیﻜی شغل و

مذکور در مدل دوم کمتر است.

عدم امنیت شغلی) با شـدت اختـالتت اسـﻜلتی-عضالنـی در نواحـی

شکل :1مدل ارتباط ريسک فاكتورهای روانی-اجتماعی و اختالالت اسکلتی-عضالنی  :DLآزادی تصمیمگیری :PJD ،نیازمندیهای روانی شغل :JI ،امنیت شغلی،
 :SSحمايت اجتماعی :PhJD ،نیازمندیهای فیزيکی شغل :MSDS ،اختالالت اسکلتی-عضالنی
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شکل :2مدل ارتباط ريسک فاكتورهای روانی-اجتماعی ،فرسودگی شغلی و اختالالت اسکلتی-عضالنی  :DLآزادی تصمیمگیری :PJD ،نیازمندیهای روانی شغل،
 :JIامنیت شغلی :SS ،حمايت اجتماعی :PhJD ،نیازمندیهای فیزيکی شغل :MSDS ،اختالالت اسکلتی-عضالنی :Burnout.فرسودگی شغلی

که شایﻊ ترین اختالتت اسﻜلتی-عضالنی در پرستاران ژاپنی در نواحی

بحث و نتیجهگیری

شــانه ( ،)%74/3کمــر ( ،)%74/3گــردن ( )%51/7و پشــت ()%33/3

ارزیابی شدت اختالتت اسﻜلتی-عضالنی در پرسـتاران مـورد مﻄالعـه

گــزارش شــده اســت ( .)37 ,35در مﻄالعــه حاضــر شــدیدترین درد و

بــهﺻــورت خــود گزارشــی و مبتنــی بــر پرسشــنامه بــود؛ بنــابراین

ناراحتی در نواحی سر و گردن ،کمر ،پای ﭼپ ،پای راست ،زانوی ﭼپ

منعﻜ

کننده احساس و درک پرستاران از میـزان درد و نـاراحتی در

و زانوی راست گزارش شده است.

نواحی مﺨتلف بدن مـیباشـد .افـراد شـرکت کننـده در ایـن مﻄالعـه

در مﻄالعه ﭼوبینه شیوع  42ماهه اخـتالتت اسـﻜلتی – عضـالنی در

بیشــترین شــدت درد و نــاراحتی را در انــدامهــای ســر و گــردن

بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای شیراز  %81/1بوده و کمـردرد

( ،)1/1±3/27کمــر ( ،)5/13±3/43پــای ﭼــپ ( ،)5/42±3/31پــای

شایﻊ ترین اختالل گـزارش شـده اسـت( .)38در پـژوهش حاضـر نیـز

راســت ( ،)1/31±3/21زانــوی ﭼــپ ( )3/73±3/27و زانــوی راســت

کمردرد شدیدترین اختالل گزارش شده است و نتایج ایـن دو مﻄالعـه

( )2/35±2/78گـزارش کـردهانـد .ﻗابـلذکـر اسـت کـه شــدت درد و

همسو با یﻜدیگر میباشند.

ناراحتی در ناحیه کمر از دیگر نواحی بیشتر بوده است.

کمردرد از شایﻊ ترین اختالل اسﻜلتی-عضالنی در بزرگاتن میباشد و

مﻄالعات بین المللی مﺨتلفی درباره شیوع  42ماهه اخـتالل اسـﻜلتی-

حدود  %85-15از افراد این اختالل را در برخی از مراحل زندگی خود

عضالنی در ناحیه کمر در پرستاران انجام شده است .به عنوان مثـال در

تجربه میکنند( .)31کمـردرد یﻜـی از مهـﻢ تـرین اخـتالل اسـﻜلتی-

کشورهای هنگکنگ ( ،)32()%15/1فرانسه ( ،)33()%14/4انگلسـتان

عضالنی در حرفه پرستاری میباشد .برخی از محققین گزارش کردهاند

( ،)31()%15ژاپن ( )35()%51/7و سولد ( .)31()%11ﻗابل ذکـر اسـت

که بـیش از نیمـی از ( )%51از پرسـتاران کمردردهـای برگشـتپـذیر
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استرس شغلی ﭼگونه منجر به اختالتت اسﻜلتی-عضالنی می شود؟
داشتهاند( .)33 ,32بلند کردن بیماران از تﺨتﺨواب ،انتقال بیماران به

احســاس کفایــت شﺨصــی  34/14بــوده اســت و  %28از کارکنــان

خــار از تﺨتﺨــواب و بلنــد کــردن بیمــاران از زمــین ،از مهــﻢتــرین

پرستاری میزان باتی خسـتگی هیجـانی و  %41میـزان بـاتی مسـخ

فعالیتهای فیزیﻜی پرستاران به عنوان منبﻊ ایجـاد کمـردرد گـزارش

شﺨصیت و  %13میزان پایینی از احسـاس کفایـت شﺨصـی را نشـان

شده است (.)31

دادند ( )11که در مقایسه با نتایج این مﻄالعه ،میانگین بعـد خسـتگی

شایان ذکر است که در مﻄالعات مذکور ابزار مورد استفاده در بررسـی

هیجانی به مراتﺐ بیشتر از گذشته گزارش شده است .بنابراین میتوان

شیوع ناراحتیهای اسﻜلتی-عضالنی پرسشنامه نوردیک بوده است امـا

نتیجه گرفت که پرستاران شرکت کننده در این مﻄالعـه سـﻄ نسـبتاً

در مﻄالعه حاضر شدت اختالتت اسﻜلتی-عضالنی در نواحی مﺨتلـف

باتیی از فرسودگی شغلی را تجربه میکنند .فرسودگی پرستاران مانﻊ

بدن بهوسیله پرسشنامه نقشه بدن ارزیابی شده است.

ارتقای شغلی و نیل به اهداف مرتبط با شغل ﺁنان میگـردد و زنـدگی

تجزیه و تحلیل دادههـای پژوهشـی حـاکی از ﺁن اسـت کـه میـانگین

فردی پرستاران را نیز تحت تأریر ﻗرار مـیدهـد ( .)17بـهطـور کلـی

فرسودگی شغلی در ابعـاد خسـتگی هیجـانی  ،25/53±42/21مسـخ

فرسودگی شغلی در پرستاران از دو ﺟنبه دارای اهمیت است :نﺨست

شﺨصــیت  5/83±5/25و کــاهش کفایــت شﺨصــی 33/14±3/54

فرسودگی ،سالمت روانی فرد را تحت تأریر ﻗرار میدهد و دوم کیفیت

میباشد که با توﺟه به نمـرههـای هنجـاری حـدود  %15از پرسـتاران

خدمات اراله شده به بیماران را کاهش میدهد .از طرفی با توﺟـه بـه

میزان فرسودگی شغلی را در بعد خستگی هیجانی زیاد %11 ،در بعـد

نقش گسـترده پرسـتاران در سیسـتﻢ بهداشـت و درمـان و برﻗـراری

مسخ شﺨصیت کﻢ و حدود  %37بعد کفایت شﺨصـی را کـﻢ گـزارش

سالمت ﺟامعه ،تزم است با فـراهﻢ کـردن شـرایط حمایـت از سـوی

کردهاند .پایین بودن مسخ شﺨصیت در پرستاران عالوه بر تبیین وﺟود

مسئوتن برای پرستاران ،که تنش شغلی ﺟـزء ﺟـداییناپـذیر حرفـه

روابط انسانی درونسـازمانی ،نشـان دهنـده دیـد مثبـت کارکنـان بـه

ﺁنهاست ،محیط کاری توأم با برخـورداری از حمایـت را بـرای ﺁنـان

گیرنده خدمت است .این نگرش مثبـت مـیتوانـد ناشـی از احسـاس

فراهﻢ نمود و در ﺁن ﺻورت پرستاران شاید با رغبت بیشتری ﻗـادر بـه

مسئولیت متأرر از ﺁموزههای فرهنگی ما نیز باشـد .در عـین حـال بـا

انجام وظایف خود باشند (.)18

توﺟه به نقش عوامل متعدد در مسخ شﺨصیت ،توﺟه به عوامل اررـی،

با توﺟه به نتایج به دست ﺁمده در مﻄالعه حاضر ،وضعیت پرستاران در

خانوادگی و اﺟتماعی نیز ضروری است (.)33

این ﺟامعه از نظر بعد ﺁزادی تصمیﻢگیری یا کنترل در سﻄ بات ﻗرار

میزان فرسودگی شغلی در تحقیقات متعدد داخلی و خارﺟی متفاوت

دارد که باعث افزایش سﻄ اسـترس شـغلی در ﺁنـان نمـیشـود(.)13

گزارش شـده اسـت .نتـایج حاﺻـل از ایـن مﻄالعـه در بعـد خسـتگی

همﭽنین ،بعد نیازهـای روانشـناختی پرسـتاران در سـﻄ بـات ﻗـرار

هیجانی با نتایج مﻄالعات انجـام شـده در ایـران ( ،)14 ,15عربسـتان

گرفت .این موضوع نشاندهنده این است که پرستاران مورد مﻄالعه از

( ،)12شانگهای ( ،)13اسپانیا ( )11مشابه و با نتیجه مﻄالعه کلیفدر و

نظر نیازهـای گونـاگون روانشـناختی(بارکـار ،فشـار زمـانی و غیـره)

همﻜاران در انگلستان ( )15متفاوت میباشد .در مقایسه بـا مﻄالعـات

تحتفشار میباشند .نتایج نشان دادند که بعـد حمایـت اﺟتمـاعی در

مذکور ،یافتههای این مﻄالعه در بعد مسـخ شﺨصـیت ،بـا یافتـههـای

ﺟامعه مورد مﻄالعه در سﻄ بات ﻗـرار دارد .ایـن موضـوع نمـیتوانـد

مﻄالعه کلیفدر و همﻜاران در انگلستان( )15همﺨوانی دارد .و اکثریـت

زمینهساز افزایش سﻄ استرس شـغلی در افـراد مـورد مﻄالعـه باشـد

مﻄالعات سﻄ بات و متوسط مسخ شﺨصیت را گزارش کردهانـد (-12

( .)13با توﺟه به نتایج این مﻄالعه ،سﻄ نیازهای فیزیﻜـی شـغل در

 .)11در بعد کفایت شﺨصی نیز پرستاران شرکت کننده در این مﻄالعه

ﺟامعه پرستاری مورد مﻄالعه بـات اسـت .بـات بـودن سـﻄ نیازهـای

دﭼار سﻄ باتی فرسودگی شغلی نسبت به دیگـر مﻄالعـات هسـتند

فیزیﻜی شغل ،خﻄر ﺁسیﺐهای ﺟسـمانی نظیـر اخـتالتت اسـﻜلتی -

( .)15-12همﭽنین حیدری پهلویـان و همﻜـاران در سـال  2544در

عضالنی و غیره را افزایش میدهد ( .)13همﭽنین نتایج نشـان دادنـد

همین ﺟامعه ﺁماری نشان دادند که میانگین فرسـودگی شـغلی بـرای

که سﻄ بعد عدم امنیت شغلی در افـراد مـورد مﻄالعـه پـایین اسـت.

خرده مقیاسهای خستگی هیجـانی  ،48/78مسـخ شﺨصـیت ،5/33

طبیعتاً هر ﭼه امتیاز بعد عدم امنیت شغلی بات باشد ،از نظر روانی فرد
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دﭼار نشﺨوار فﻜری شده و به دنبال راهحلی مناسﺐ برای ترک شـغل

شغلی :خستگی هیجانی ،مسخ شﺨصـیت و کـاهش احسـاس کفایـت

فعلی و یـافتن شـغلی بهتـر و دالمـی مـیباشـد ( )55 ،13در ﭼنـین

شﺨصی و شدت اختالتت اسﻜلتی-عضالنی در نـواحی مﺨتلـف بـدن

وضعیتی احتمال ﺁسیﺐهای روانی نیز افزایش مییابد ( )54 ،13با در

وارد شدند.

نظــر گــرفتن دو بعــد نیازهــای روانشــناختی و ﺁزادی

به طور کلی ،نتایج حاﺻـل از معادلـه مـدلیـابی سـاختاری از فرضـیه

تصمیﻢگیری(کنترل) و ترسـیﻢ مـدل نیـاز -کنتـرل ،توزیـﻊ فراوانـی

تحقی مبنی بر نقش واسﻄهای سندرم فرسودگی شـغلی بـر ریسـک

پرستاران مورد مﻄالعه در خانههای این مدل بهگونهای است که اغلﺐ

فاکتورهای روانـی -اﺟتمـاعی و شـدت اخـتالتت اسـﻜلتی-عضـالنی

ﺁنان در خانه فعال (نیاز بات و کنترل بات) ﻗرار میگیرند .اگر به ﭼنین

حمایت میکند .همان گونه کـه در شـﻜل  2مالحظـه مـیشـود ابعـاد

وضعیتی سﻄ باتی بعد حمایت اﺟتماعی نیز اضافه گـردد مشـاهده

استرس شغلی تأریر غیرمستقیمی بر شدت اختالتت اسﻜلتی-عضالنی

میشود که اکثر این پرستاران در بهترین وضـعیت ماکروارگونومیـک

از طری سندرم فرسودگی شغلی دارند.

ﻗرار میگیرند .این بدان معنی است که این پرستاران سﻄ پـایینی از

 Jaworek et alدر سال  2545در مﻄالعه خود در ﺟامعـه پرسـتاران

استرس شغلی را تجربه میکنند.

شاغل در بیمارستانهای لهستان با استفاده از نرمافزار  AMOSنسﺨه

 Gomez-Ortizدر سال  2544در مﻄالعه خود در ﺟامعه  231نفری

 1نشان دادند که انگیزانندههای کار مانند شـرایط سـازمانی ،کنتـرل

از پرستاران کلمبیایی و با استفاده از پرسشـنامه  27سـثالی اسـترس

شغلی ،شرایط اﺟتماعی و ارتباطات ،شرایط اﻗتصادی و رشـد فـردی و

شــغلی نشــان دادنــد کــه میــانگین ابعــاد توانــایی اســتفاده از مهــارت

نیازمنــدیهــای کــار ماننــد نیازمنــدیهــای فیزیﻜــی محــیط کــار،

( ،37/3)1/3اختیار تصـمیﻢگیـری ( ،33/3)1/1ﺁزادی تصـمیﻢگیـری

نیازمندیهای ذهنی کار ،حجﻢ کـار ناشـی از ویژگـیهـای مﺨصـو

( ،75/1)3/8نیازمندیهای روانی شغل ( ،31)3/7حمایـت سرپرسـتان

حرفــه پرســتاری ،تــأریر مســتقیﻢ و غیرمســتقیمی بــر شــﻜایتهــای

( ،45/3)2/1حمایت همﻜاران ( ،)42/2حمایت اﺟتماعی ( 22/3)3/5و

اسﻜلتی-عضالنی از طری نقش میانجیگری سندرم فرسودگی شـغلی

عدم امنیت شغلی ( 7)2/3میباشد ( .)52که بـا نتـایج حاﺻـل از ایـن

دارند .ﺁنها به منظـور ارزیـابی انگیزاننـدههـا و نیازمنـدیهـای کـار در

پژوهش همﺨوانی دارد.

تحقی خود از پرسشنامه ویژگیهای کار DS-94و بهمنظـور ارزیـابی

ﭼوبینه و همﻜاران نیز در سال  2544در مﻄالعه خود در ﺟامعـه 457

اختالتت اسﻜلتی -عضالنی و سندرم فرسودگی شـغلی بـه ترتیـﺐ از

نفری پرستاران ایرانی/شیرازی و با اسـتفاده از پرسشـنامه  33سـثالی

پرسشنامههای نوردیک و ماسالخ استفاده کردند (.)51

استرس شغلی نشان دادنـد کـه میـانگین ابعـاد ﺁزادی تصـمیﻢگیـری

 Wadman and Kjellbergدر مﻄالعــه خــود در ســال  2557در

( ،11/2)7/3توانایی استفاده از مهارت ( ،)33/7)5اختیار تصمیﻢگیری

ﺟمعیت کارمندان بیمارستان ها در کشور سولد با استفاده از نـرم افـزار

( ،35/5)1/3حمایـــت اﺟتمـــاعی ( ،24/7)1/4حمایـــت سرپرســـت

 SPSSنسﺨه  44و ﺁزمون رگرسـیون لجسـتیک بـاینری و ﭼندگانـه

( ،45/1)2/3حمایت همﻜار ( ،44/2)2تـالش فیزیﻜـی ( ،3/8)4/1بـار

سلسله مراتبی نشان دادند که شیوع اخـتالتت اسـﻜلتی-عضـالنی در

فیزیﻜی ایزومتریک ( 1/3)4/3میباشد ( )53که با نتایج حاﺻل از ایـن

نواحی گردن و شانه با شرایط روانی-اﺟتماعی مانند نیازمندیهای بات

مﻄالعه همﺨوانی دارد.

و استفاده از مهارت کﻢ رابﻄه ﻗوی داشته است .ﺁنها بهمنظـور ارزیـابی

برای طراحی مدل به منظور تبیین عامل واسﻄه فرسودگی شغلی میان

شرایط روانی -اﺟتماعی کار مانند نیازمنـدیهـای روانـی -اﺟتمـاعی،

اختالتت اسـﻜلتی-عضـالنی و ابعـاد اسـترس شـغلی از روش معادلـه

ﺁزادی تصــمیﻢگیــری ،اســتفاده از مهــارت و حمایــت اﺟتمــاعی از

مدلیابی ساختاری ( )SEMبـا اسـتفاده از نـرم افـزار لیـزرل اسـتفاده

پرسشنامه استرس -انرژی ﺟلبرگ و برای اندازهگیری شیوع اختالتت

گردیــد .در ایــن مــدل ،پــنج بعــد ابعــاد اســترس شــغلی :ﺁزادی

اسﻜلتی-عضالنی از پرسشنامه نوردیک استفاده کردند (.)55

تصمیﻢگیری ،نیازمندی های روانی شغل؛ نیازمندی های فیزیﻜی شغل؛

البته ﻗابل ذکر است که در مقایسه با دو مﻄالعه عنـوان شـده در ایـن

حمایت اﺟتماعی و عدم امنیت شغلی و سـه بعـد سـندرم فرسـودگی

پژوهش شدت اختالتت اسـﻜلتی-عضـالنی در نـواحی مﺨتلـف بـدن
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استرس شغلی ﭼگونه منجر به اختالتت اسﻜلتی-عضالنی می شود؟
به ﺟای شیوع ﺁنها اندازهگیری شده است .تقریباً به ایـن دلیـل در ایـن

روانی-اﺟتماعی دارد .به این معنی که با وﺟود عامل فرسودگی شـغلی

مﻄالعــه مــدلســازی بــین ریســک فاکتورهــای روانــی –اﺟتمــاعی و

در کار ،ریسک فاکتورهای روانی-اﺟتماعی حاﺻل از ابعـاد پرسشـنامه

اختالتت اسﻜلتی-عضالنی رابﻄه مستقیﻢ و معناداری مشاهده نشد.

استرس شغلی در شدت اختالتت اسﻜلتی-عضـالنی دخیـل خواهنـد

سندرم فرسودگی شغلی ،بین ابعاد استرس شغلی و شـدت اخـتالتت

بود .امید است نتایج این تحقی بتواند بسـتر تزم را بـرای مـداخالت

اسﻜلتی –عضالنی نقش میانجی را بازی میکند .شﻜل  2نشان داد که

ماکروارگونومیک ،بـه منظـور طراحـی مجـدد شـغل پرسـتاری ﺟهـت

رابﻄه مستقیﻢ بین ابعاد استرس شغلی و فرسودگی شغلی و همﭽنین

افزایش کارایی و ارربﺨشی فعالیـتهـای پرسـتاران در بیمارسـتانهـا،

رابﻄــه مســتقیﻢ بــین ســندرم فرســودگی شــغلی و شــدت اخــتالتت

کمک به مدیران و تصمیﻢسازان امـر سـالمت ،ﺟهـت کـاهش سـﻄ

اسﻜلتی-عضالنی منجر به رابﻄه غیرمستقیﻢ بین ابعاد استرس شـغلی

اســترس شــغلی و نیــز پیشــگیری از اخــتالتت اســﻜلتی-عضــالنی و

و شدت اختالتت اسﻜلتی-عضالنی میشود.

پیامــدهای ﺁنهــا در شــغل پرســتاری ،افــزایش رضــایت مشــتریان از

شایان ذکر است که مﻄالعهای که رابﻄه بین ابعاد پـنجگانـه محتـوای

خدمات پرستاری فراهﻢ نماید که در نهایت منجر به افزایش بهرهوری

شغلی و شدت اختالتت اسـﻜلتی -عضـالنی را بـا نقـش میـانجیگری

پرستاران و بیمارستان و در نهایت ارتقاء سﻄ سالمت ﺟامعه خواهد

ابعاد سهگانه فرسودگی شغلی نشان دهد یافت نشد؛ اما همانگونه کـه

شد.

ذکر شد این رابﻄه بین نیازمندی های کار بـا شـﻜایتهـای اسـﻜلتی-

 21-4محدودیتهای انجام پژوهش

عضالنی و سندرم فرسودگی شغلی در دیگر مﻄالعات نشان داده شـده

از محدودیتهای این مﻄالعه میتوان گفت کـه بـا توﺟـه بـه تعـداد و

است (.)51

تنوع زیاد بﺨشهای بیمارستانی به نظر نمیرسد که یافتههـای ایـن

 Hopkinsو  Gardnerنیز در سال  2542در مﻄالعه خود در ﺟامعـه

پژوهش ﻗابل تعمیﻢ به بﺨشهای مﺨتلف بیمارستانها باشد .پیشنهاد

حقوﻗــدانان نشــان دادنــد کــه فرســودگی شــغلی در رابﻄــه بــین

میشود کـه انجـام مﻄالعـات مشـابه در ﺻـنعت و شناسـایی ریسـک

نیازمندیهای شغلی و تنشهای روانی نقش میانجی را ایفـا مـیکنـد.

فاکتورهــای روانــی-اﺟتمــاعی و عوامــل وابســته در ﺻــنایﻊ مﺨتلــف

نیازمندیهای شغلی مانند تعارﺽ کار-خانواده و وضـوح نقـش رابﻄـه

به منظور افزایش بهرهوری و عملﻜرد کارکنان انجام گیـرد و همﭽنـین

معناداری با فرسودگی شغلی و تنشهای روانی داشتند (.)51

انجام مداخالت ماکروارگونومی و سازمانی در ﺻنایﻊ مﺨتلف به منظـور

نتایج حاﺻل از این پژوهش نشان دادند که ریسک فاکتورهای روانـی-

کاهش ریسک فاکتورهای روانی-اﺟتماعی ضروری به نظر میرسد.

اﺟتماعی مانند نیازمندیهـای روانـی و فیزیﻜـی شـغلی در پرسـتاران
شرکت کننده در این پژوهش بات میباشـد  .شـدت درد و نـاراحتی در

تشکر و قدرداني

ناحیه کمر در پرستاران مذکور بیشتر از نـواحی دیگـر گـزارش شـده

این مقاله در ﻗالﺐ از پایان نامه کارشناسـی ارشـد رشـته ارگونـومی و

است .همﭽنین ابعاد فرسودگی شغلی در ﺁنـان نسـبت بـه سـالهـای

تصویﺐ و حمایت مـالی معاونـت تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه علـوم

گذشته افزایش یافته و فرسودگی شغلی به وسیله ریسـک فاکتورهـای

پزشﻜی همدان طب ﻗـرارداد شـماره  1135انجــام یافتــه اســـت

روانی-اﺟتماعی ماننـد نیازمنـدیهـای روانـی شـغل ،نیازمنـدیهـای

کــه بدین وسـیله از مســـئولین محتـــرم ﻗـــدردانی بـــه عمـــل

فیزیﻜی شغل ،حمایت اﺟتماعی ،عدم امنیت شغلی ﻗابـل پـیش بینـی

مــیﺁیــد .نویسندگان همﭽنین از مسئولین محترم بیمارســتانهــای

می باشد .همﭽنین نتایج نشان دادند که عامل فرسودگی شـغلی نقـش

وابسته به دانشگاه علـوم پزشـﻜی همـدان و همﻜــاران پرســتار کــه

واسﻄهای بین شدت اختالتت اسﻜلتی-عضالنی و ریسک فاکتورهـای

در تﻜمیل پرسشنامهها همﻜاری نمودند ،تشﻜر مینمایند.
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Abstract
Introduction: As workplaces, hospitals are filled with stressors, including environmental and physical stressors (such
as noise pollution and poor lighting), human stressors (such as conflicts with colleagues) and organizational stressors
(such as heavy workloads and unsuitable work shifts). The inability to cope with these stressors entails physical,
psychological and behavioral outcomes for the employees. The present study was conducted to evaluate job stress in
nursing personnel and to design a model for assessing the severity of musculoskeletal disorders caused by job stress
among nurses.
Materials and Methods: The present cross-sectional analytical study was conducted on 500 nurses working in various
teaching hospitals of Hamadan. Data were collected through four questionnaires, including the Job Content
Questionnaire, Maslach’s Burnout Inventory, the Visual Analogue Scale and a Demographic Questionnaire. Data were
then analyzed in SPSS-16 and LISREL-8.3 using descriptive statistics.
Results: The results of the structural equation modeling showed that job burnout has a mediating effect between the
severity of musculoskeletal disorders and job stress. In other words, if factors contributing to job burnout are present,
the psychosocial risk factors yielded by the Job Content Questionnaire then contribute to the severity of
musculoskeletal disorders.
Conclusion: Given the negative effects of job stress among nurses, health decision-makers are recommended to take
measures to reduce stressors such as the physical and psychological demands of the workplace, the lack of support and
the lack of job security.
Keywords: The Job Content Questionnaire, job burnout, musculoskeletal disorders, structural equation modeling
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