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ABSTRACT
Introduction and purpose: The prevalence of musculoskeletal disorders in
stressful jobs is very high. The people suffering from these disorders have low
decision-making ability and perceived social support, while they have high
physical and psychological job requirements. Regarding this, the present study
was conducted with the aim of investigating the effect of waist and back pain on
occupational stress.
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 89 employees
of Abadan Ports and Marine Administration in 2016. The study population was
selected through random sampling method. The data were collected using Health
and Safety Executive Management Standards Indicator and Body Discomfort
Chart. Data analysis was performed using descriptive (i.e., frequency and
percentage) and inferential statistics (i.e., t-test) in SPSS version 18.
Results: According to the findings, 50% and 31% of the participants had
experienced waist and back pain, respectively. The highest and lowest stress
levels in this study were related to role (77%) and communication (2.32%),
respectively. The results of the t-test revealed a significant difference between
the people with waist pain and those without such pain in terms of peer support,
role, communication, and variations (P<0.05).
Conclusion: As the findings of the present study indicated, back pain and stress
had high prevalence among the white-collar workers. Back pain can be an effective
factor on the stress level of the office workers.
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مقاله پژوهشی

بررسی اثر کمردرد بر استرس شغلی در کارکنان اداری

مقدمه و هدف :اختالالت اسكلتي -عضالني در شغلهاي پراسترس ،بسیار شایع میباشد .در افرادي

كه از این اختالالت رنج ميبرند ،توانایی تصميمگيري و حمايت اجتماعي ادراکشده در سطح پايين و

نيازهاي فيزيكي و رواني شغلی در سطح بااليي قرار دارد؛ بنابراین هدف از این مطالعه تعیین میزان استرس
 .1مربی ،عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفهای ،دانشکده
علوم پزشکی بهبهان ،بهبهان ،ایران
 .2استادیار ،عضو هیئت علمی گروه پرستاری ،دانشکده
علوم پزشکی بهبهان ،بهبهان ،ایران
 .3کارشناشی ارشد ،مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان،
آبادان ،ایران
 .4استادیار ،گروه علوم پایه ،دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی ،تهران ،ایران
 .5دانشجوی کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی ،عضو کمیته
تحقیقات دانشجویی ،دانشکده علوم پزشکی بهبهان،
بهبهان ،ایران

شغلی و بررسی اثر دردهای کمر و پشت بر سطح استرس شغلی میباشد.

روش کار :مطالعه توصیفی -مقطعی حاضر در سال  1395بین  89نفر از کارکنان اداره بنادر و دریانوردی
آبادان که به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند ،صورت گرفت .ابزار این پژوهش ،پرسشنامه استرس

شغلی ( )HSE: Health and Safety Executiveو دیاگرام ناراحتی بدن ()BDC: Body Discomfort Chart
بود .سپس دادههای جمعآوریشده توسط نرمافزار آماری  SPSS 18و با کمک آمارههای توصیفی (فراوانی
و درصد فراوانی) و آمارههای تحلیلی آزمون  Tتجزیه و تحلیل گردید.

یافتهها :براساس یافتههای این پژوهش 50 ،درصد از نمونهها ،درد کمر و  31درصد نیز درد پشت
داشتهاند .در مطالعه حاضر بیشترین میزان استرس در بعد نقش با  77درصد و کمترین میزان نیز در بعد
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تاریخ دریافت1396/04/06 :
تاریخ پذیرش1396/06/29 :

ارتباط با  2/32درصد مشاهده شد .آزمون مقایسهای  Tنشان داد که بین افرادی که درد کمر داشتهاند و
افراد بدون درد کمر ،در خرده مقیاس حمایت همکار ،نقش ،ارتباط و تغییرات ،اختالف معناداری وجود

داشت (.)P<0/05

نتيجهگيري :با توجه به نتایج این مطالعه ،میزان درد کمر و استرس در کارکنان اداری باال میباشد و

کمردرد میتواند عاملی اثرگذار بر میزان استرس کارکنان اداری باشد.
کلمات کلیدی :استرس شغلی ،درد کمر ،کارکنان اداری
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اختصـاص داده اسـت و از شایعترین بیماريهای شغلی محسوب

عضالني در شغلهاي پراسترس ،بسيار شایع میباشد .همچنين

براساس مطالعه حاضر بهدلیل یکنواخت و تکراریبودن کار

توانایی تصميمگيري و حمايت اجتماعي ادراکشده ،در سطح

عضـالنی بخـش عمــدهاي از بیماريهاي شغلی را به خـود

ناخـالص داخلـي تخمـين زده اسـت [ .]8اختالالت اسكلتي-

میشـود [.]1،2

در افرادي كه طي يک سال از این اختالالت رنج ميبرند،

با رایانه ،اختالالت اسکلتی -عضالنی خودگزارشی بهویژه در
نواحی گردن ،پشت و کمر زیاد میباشد .افزایش این اختالالت
بر سالمتی و بهرهوری افراد تأثیر منفی میگذارد [.]3

آمارها نشان ميدهد تقريباً يـك چهـارم افـراد از دردهـاي

پايين و نيازهاي فيزيكي و رواني شغلی در سطح بااليي قرار دارد
كه سبب ايجاد استرس شغلي میگردد [.]2

در تعریف استرس شغلي ميتوان گفت نوعی ُكنش متقابل

بين شرايط كار و ويژگيهاي فردي شاغل بهگونهاي كه

جسماني در اثر كار رنج ميبرند و از هر سه نفـر ،يـك نفر دچار

خواستههاي محيط كار بيش از آن باشد كه فرد بتواند از عهده

طبق تعریف سازمان بینالمللی مطالعه درد ،درد تجربه حسی

آن استرس شغلي و نيز رعايتنکردن اصول صحيح عضالني-

ایجاد میشود .در تجربه درد ،باید دو عامل آسیب بافتی (بهعنوان

در امر بهداشت و درمان میگردد؛ بنابراین توصيف تأثيرات

گرفت؛ درواقع اطالق این دو واژه به تعریف درد ،نشاندهنده این

سطح استرس شغلي مرتبط با سـالمت و مرخصي استعالجي براي

تبیین این تجربه دارند [.]5

انتخـاب راهبردهـاي پيشگيرانه ،مهم است [.]4

این نوع كمردردها میشود [.]4

آن برآيد [ .]2فقـدان شـاخصهـاي سالمت روان و متعاقب

و عاطفی غیرمطلوبی میباشد که بهدلیل آسیب بافتی حاد یا مزمن

اسكلتي سبب فرسودگي كاركنان و درنهايت ،افت خدمترساني

بعد حسی) و ناخوشایندبودن (بهعنوان بعد هیجانی) را درنظر

سطوح مختلف سيستم عضـالني -اسـكلتي بر پيامدهايي مانند

واقعیت است که عوامل شناختی و هیجانی نقش قابل توجهی در

ارائه خدمات بهداشت شغلي به كارگران ،كارمنـدان و جامعـه و

از سویی دیگر دردهای اسکلتی -عضالنی میتواند اثر

در این راستا ،تئوريهایی ارائه و مطالعات متفاوتی انجام شده

باال ،عدم کنترل در محیط کار و حمایت اجتماعی پایین داشته

و استرس میباشد .تئوري  Cinderellaیکی از این تئوریها

شايعترين بيماريهاي گزارششده ميباشند كه سبب غيبت از كار

زودتر از همه فعال ميشوند ،ديرتر به آرامش ميرسند .اين پديده

تشدیدی روی فاکتورهای روانی -اجتماعی مثل نیازهای شغلی

است که نشاندهنده رابطه متقابل دردهای اسکلتی -عضالنی

باشد [ .]6اختالالت اسکلتی -عضالنی و رواني -اجتماعي از

ميباشد .در اين تئوري فرض بر اين است كه فيبرهاي عضالني كه

و از كارافتادگي زودرس ميگردند [.]7

ميتواند موجب خستگي و فعاليت بيش از حد فيبرهاي عضالني

فشـارهاي روانـي ناشـي از شـغل ازجملـه استرسهايي

شود و نقص عملكرد يا درد در عضله را ايجاد نمايد [.]9،10

است كه اگر بيش از حد باشد مـيتواند بـا بروز عوارض

تئوري ديگر توسط  Schleiferو  Leyارائه شده است .براساس

همچنين اين فشارها با تهديد اهداف سازماني موجب كاهش

درنتيجه ،سطح دياكسيد خون كاهش و  pHآن افزايش مييابد

( )ILO: International Labour Organizationهزينههاي

تراپازيم ،درد اسكلتي -عضالني بهعلت گشادشدن رگهاي

جسمي ،رواني و رفتاري ،سـالمت فرد را به خطر بیندازد.

اين مدل ،وقايع استرسزا موجب افزايش دم و بازدم ميشود.

كيفيت عملكـرد فـرد میگـردد [ .]8سـازمان بـينالمللـي كـار

و در متابوليسم اختالل ايجاد ميشود .بهعنوان مثال در عضله
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افزایش یافته است؛ در این بـین نـاراحتیهـاي اســکلتی-

وارده بر كشورها را بـهعلـت اسـترس شـغلي 1-3/5درصد توليد
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خوني ميباشد [ .]11در پژوهشي كه در کشور كره توسـط Kim

و همكاران روي مـأموران آتـشنشـاني صورت گرفت ،مشاهده

پرسنلی با جدول اعداد تصادفی انتخاب شدند .گفتنی است این

کارکنان برای انجام وظایف خود از رایانه در محیط کار استفاده

وقـوع ايـن اخـتالالت ،برنامـه مـديريت اسـترس شـغلي ضـروري

ناراحتی بدن ( )BDC: Body Discomfort Chartو پرسشنامه

ناشـي از كـار مـرتبط میباشد .در این پژوهش بـراي كـاهش
تشخیص داده شد [ .]12در مطالعه آذری و همکاران با هدف

تعيين ميزان شكايت از درد در اندام فوقاني و بررسي رابطه آن با
استرس شغلي ،رابطه معناداري بين درد در اندام فوقاني و استرس

شغلي مشاهده نشد [ .]13مطالعه امینیان و همکاران نشان داد

ابزار پژوهش شامل :پرسشنامه اطالعات دموگرافیک ،دیاگرام

استرس شغلی ( )HSE: Health and Safety Executiveمیباشد.

اطالعات دموگرافیک عبارت است از :سن ،جنس ،سابقه کار،

سطح تحصیالت و وضعیت تأهل .پرسشنامه  BDCمیزان شدت

درد در بدن را بر حسب مقیاس  5رتبهای لیکرت نشان میدهد؛

كه استرس شغلي يك ريسكفاكتور براي اختالالت اسكلتي-

 :1بدون درد :2 ،درد کم :3 ،درد متوسط :4 ،درد باال و  :5درد

طباطبایی و همکاران ،اختالالت اسكلتي -عضالني در مشاغل

پرسشنامه استرس شـغلي ،شامل  35سؤال در هفت خرده

عضالني اندامهاي فوقاني محسوب ميشود [ .]7براساس مطالعه
پراسترس بسيار شایع میباشد و درد مزمن و شديد كاركنان با

حداکثر.

مقياس میباشد كه در دهـه  1990توســط مؤسســه ســالمت و

ناتواني شديد و كيفيت زندگي پايين آنها همراه است؛ بنابراین

ايمنــي انگلســتان برای اندازهگيري میزان استرس شـغلي سـاخته

جسمی و روانی ،تعدد كارمندان دفتري ،استرس رواني -اجتماعي

درسـت كـاري کارکنان از ســازمان مــورد خــدمت خــود)

در مطالعه حاضر با توجه به اهمیت سالمت نیروی کار از بعد

شـده اسـت .ايـن هفت مقیاس عبارتند از -1 :نقـش (درك

زياد و همچنين اختالالت عضالني -اسكلتي در اين حرفه ،ابتدا

بــا  5ســؤال (سؤاالت  -2 ،)17 ،11 ،13 ،4 ،1ارتباط )افزايش

اداری و سپس به بررسی اثر درد کمر و پشت بر استرس شغلی

كاهش كشمكش و درگيري در محيط كار) بـا  4سـؤال (سؤاالت

به تعیین میزان استرس شغلی و دردهای کمر و پشت در کارکنان

پرداخته شده است [.]2

روش کار

تمرين و خصوصيت مثبت برای بیشترکردن ارتباطـات جمعـي،
 -3 ،)34 ،21 ،14 ،5حمايت مسـئوالن (ميـزان حمايتي كه فرد

از سوي مـديريت و نهـاد خـدمتي خـود دريافت ميكند) با 5

سؤال (سؤاالت  -4 ،)35 ،33 ،29 ،23 ،8حمايت همكاران (ميـزان

حمـايتي كـه فـرد از سـوي همكاران خود دريافت ميكند) با 4

مطالعه توصیفی -مقطعی حاضر در سال  1395بین  89نفر

سؤال (سـؤاالت  -5 ،)31 ،27 ،24 ،7كنترل (اينكه تا چـه انـدازه

حجم نمونه این مطالعه با سطح اطمینان  95درصد ،با استفاده

مـيباشــد) بــا  6ســؤال (سؤاالت ،)30 ،25 ،19 ،15 ،10 ،2

نفر ( 64درصد مرد و  34درصد زن) بود .این افراد به روش

محيط كاري) با  8سؤال (سؤاالت ،)22 ،20 ،18 ،16 ،12 ،9 ،6 ،3

دریانوردی شهرستان آبادان ،اعم از رسمی و پیمانی و لیست شماره

با  3سؤال (سؤاالت  .)32 ،28 ،26در اين پرسشنامه ،هركدام از

از کارکنان اداره بنادر و دریانوردی شهرستان آبادان انجام شد.

از جدول مورگان بهدست آمد .نمونه پژوهش حاضر شامل 89

نمونهبرداری تصادفی از بین کارکنان بخش اداری اداره بنادر و

مـيتـوان گفت كه يـك فـرد در مسـير انجـام كارهـاي خـود

 -6تقاضا (شامل موضوعاتي مانند :بار كاري ،خصوصـيات و

 -7تغييرات (نحوه سازماندهي و تغييـرات نيروهاي يك سازمان)
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شد که استرس شغلي با وقـوع اخـتالالت اسـكلتي -عضـالني

میکردند.

امیرحسین داودیان طلب و همکاران 39/

مقياسهای ذکرشده از  1تا  5نمرهدهي ميشوند .ميانگين نمرات
عبارات در هـر زيرمقيـاس بيـانگر مقدار اندازهگيريشده هـر

دادهها با استفاده از نرمافزار آماري  ،SPSS 18آمار توصيفي

(جدولهای فراواني و درصد) و استنباطي (آزمون مقایسهای )T

اسـت [.]14

یافتهها

آن ،پاسـخ  1معيـار مطلوب و پاسخ  5معيار پراسترس و نامطلوب
ازجمله مزاياي اين پرسشنامه ميتوان به مطالعات متنـوع

براي حصول روايي محتواي آن و نيز حيطههاي متنوع و تعداد

در اين مطالعه 98/3 ،درصد از شركتكنندگان ،مرد و

كـرد .اعتبار اين پرسشـنامه توسط آزاد و غالمي بررسي گردید

استاندارد  6سال و ميانگين سابقه كار  ،9با انحراف استاندارد

مذکور ،ضريب آلفاي كرونبـاخ برابر با  0/78بـود كـه بـر اعتبـار

لیسانس 37/3 ،درصد لیسانس 15/7 ،درصد فوق دیپلم و بقیه

از فرمول اسپيرمن -براون ،ضـريب همبسـتگي معـادل  0/65براي

جدول  ،1میزان درد در کمر و پشت را نشان میدهد50 .

معيارهاي ورود به این پژوهش عبارت بودند از :دامنه سني

درصد نیز درد پشت داشتهاند .جدول  2نشاندهنده میزان توزیع

بيماريهايي كه باعث اختالل شناختي ميشود ،نداشتن كمتوانی

استرس در بعد نقش با  77درصد در سطح باال مشاهده شد و

اسكلتي بدن كـه در اثـر حـوادث غيرشغلي خارج بيمارستاني

جدول  3نشاندهنده مقایسه ابعاد استرس شغلی بین افراد دارای

سؤاالت كم اين پرسشنامه در مقابل پرسشنامههاي رقيب آن اشـاره

 83/1درصد متأهل بودند .ميانگين سني افراد 36 ،با انحراف

و با استفاده از ارزيابي ،ثبات داخلي آن تعيين شد .در پرسشنامه

 5سال بود .این افراد  18/1درصد دارای تحصیالت فوق

مطلـوب آن داللت دارد .همچنين با روش دو نيمهكردن و استفاده

دیپلم بودند.

كل پرسشـنامه حاصـل شـد [.]14

درصد از افراد مورد مطالعه درد کمر را تجربه کردهاند و 39

بين  20-50سال ،داشتن سابقه كار (حداقل یک سال) ،نداشتن

استرس در ابعاد هفتگانه خود میباشد که بیشترین میزان

ذهني ،نداشتن هرگونه سابقه جراحـي در بخشهاي عضالني-

کمترین میزان استرس نیز در بعد ارتباط با  2/3درصد میباشد.

اتفاق افتاده باشد هـمچـون تصادف يا سقوط از ارتفاع ،اختالل

در يادگيري ،داشتن سابقه جراحي مغز و ضربه به سر كه باعث از
دسترفتن هوشياري ميگردد.

مجوزهاي الزم از اداره بنادر و دریانوردی شهرستان آبادان

دریافت گرديد .توضيحات الزم درباره فرآيند نحوه پژوهش،
بهطور كامل به شركتكنندگان داده و رضايت كتبي نیز از افراد
برای شركت در مطالعه گرفته شد .تمامي افراد براي شركت

در پژوهش آزاد بودند و به آنها اطمينان داده شد اطالعاتشان

بهصورت محرمانه باقي خواهد ماند .به مسئوالن و افراد نيز
اطالع داده شد در صورت تمايل ميتوانند از نتايج مطالعه

بهرهمند شوند.

جدول  :1تعیین میزان درد کمر و پشت در کارکنان اداری
محل درد
درد کمر

شدت درد

درد پشت

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

بدون درد

44

50

58

69

درد کم

19

21/6

15

17/9

درد متوسط

16

18/2

6

7/1

درد شدید

7

8

4

4/8

درد حداکثر

2

2/3

1

1/2

مجله تحقيقات سالمت در جامعه ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،تابستان  ،1396دوره  ،3شماره 35-43 ،2

Downloaded from jhc.mazums.ac.ir at 2:01 +0430 on Friday June 22nd 2018

زيرمقيـاس اسـت كـه داراي دامنه تغييـرات  1تا  5میباشد و در

تجزيه و تحليل شدند.
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جدول  :2تعیین ابعاد استرس شغلی در کارکنان اداری
سطوح
استرس

نقش

تغییرات

حمایت همکار

ارتباط

حمایت مسئول

تقاضا

کنترل

-

-

-

-

18

20/7

-

-

-

-

-

-

7

8/4

خیلی کم
کم
متوسط
باال
خیلی باال

36

41/4

1

1/2

5

5/7

8

9/1

22

27/2

25

30/1

3

3/4

23

26/4

12

14/3

20

22/7

25

28/4

36

44/4

33

39/8

17

19/5

8

9/2

37

44

39

44/3

40

45/5

21

25/9

18

21/7

67

77

2

2/3

34

40/5

24

27/3

15

17

2

2/5

جدول  :3مقایسه ابعاد استرس شغلی بین افراد دارای درد کمر و پشت با افراد فاقد درد
ابعاد استرس شغلی
تغییرات

حمایت مسئول

حمایت همکار
ارتباط

تقاضا

کنترل
نقش

میانگین درد کمر

انحراف معیار

درد دارد

10/71

3/7

درد ندارد

10/51

2/3

درد دارد

17/20

4

درد ندارد

18/59

4/1

درد دارد

14/65

3/1

درد ندارد

16/30

2/7

درد دارد

8/95

3/8

درد ندارد

7/11

3/2

درد دارد

21/80

6

درد ندارد

19/80

4/5

درد دارد

18/86

4/8

درد ندارد

20/54

3/7

درد دارد

21/73

3/1

درد ندارد

23/22

2/5

درد کمر و پشت با افراد بدون درد میباشد .آزمون  Tنشان داد

در بعد ارتباط و نقش و همچنین حمایت همکار ابعاد استرس

P

0/41

0/12

0/01

0/01

0/09

0/07

0/01

میانگین درد پشت

انحراف معیار

9/16

2/4

10/76

3/2

16/73

3/4

18/29

4/5

14/20

2/6

15/92

3/1

9/19

3/5

7/71

3/6

22/40

5/6

20/45

5

18/23

4

19/91

4/4

20/96

2/5

23/19

2/8

P

0/02

0/1

0/02

0/09

0/1

0/1

0/01

شغلی بین افراد دارای درد کمر و شانه با افراد بدون درد 5 ،درصد
اختالف معنادار وجود دارد.
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فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

امیرحسین داودیان طلب و همکاران 41/

بحث و نتیجهگیری

نهاد خدمتي خـود اسـت ،ايـن موضـوع ميتواند مبين اين موضوع

باشد كه کارکنانی كه حمايت كـاري و آسودگي خاطر بيشتري

مطالعه ،میزان کمردرد در مطالعات چوبینه و همکاران روی

اصـول ايمني بهتري نسبت به افراد دیگر خواهند داشت [ .]4در

و پشت ( 31درصد) بین کارکنان اداری میباشد .همسو با این

دارند ،استرس كاري كـمتـر و درنتيجـه ،دقـت عمـل و رعايـت

کارکنان بانک  50درصد ،آقابابایی و همکاران  42/1درصد

همین راستا ،مطالعات متعددی نيز اجبار فرد به زندگي با افراد

میزان درد کمر و پشت بهترتیب  48/5و  37/3درصد بهدست

همدلي ديگران را بهعنوان عامل كاهنده احساس استرس گزارش

بانك ،حدود  51/1درصد دارای درد کمر بودند [ Wai .]16و

از سوی سرپرست مافوق و همكاران ،عامل خطر برای کمردرد

عضـالني در بـين نيـروي كـار گزارش نمودند كه در ميـان تمـام

آمريكا 50 ،درصد افراد مبتال اثرات منفي كمردرد را حاصل نبود

دارد [ .]17از آنجا که از فاکتورهای مؤثر در بروز دردهای کمر

محـيط كـار گـزارش كردند .ايـن مـورد نيـز مـيتوانـد دليلـي بـر

گزارش شد [ .]8،15در مطالعه امینیان روی کارکنان اداری نیز

آمد [ .]7در مطالعه  Akroufو همکاران روي كاركنان اداري

همكــاران كمــردرد را شــايعتــرين آسـيبهـاي اسـكلتي_

ديگر را يكي از پرفشارترين جنبههاي زندگي نشان دادهاند و
کردند [ .]2در مطالعه آریایی و همكاران ،تقابل اجتماعی ضعیف

شناخته شد [ .]21براساس نتايج مطالعهاي در اياالت متحده

بيماریهـاي مـزمن بـه مراقبـتهـاي بهداشـتي بيشـتري نيـاز

تمركـز ذهنـي در حـين كـار و وجود استرسهاي متنوع حاكم بر

و پشت ،نشستن طوالنيمدت ،پیچش و خمش در محیط کار

وجـود ارتباط ميان كمردرد و استرس شغلي و درنتيجه ،آسـيب

بنابراین چنین نتیجهای انتظار میرفت [ .]7،18اين امر مستلزم

با افراد ديگر باشد [.]4

و فعالیتهای استاتیک میباشد.

بدون درد در میان کارکنان اداری ،اختالف معنادار آماري وجود

و غيرارگونوميكبودن صندلي و ميز كاركنان اداري میباشد؛

وارده بــر زنــدگي افراد مبــتال بــه كمــردرد مــزمن در مقايسه

توجه هرچه بـيشتـر به رعايت اصول ارگونوميكي در حين نشستن

در خـرده مقيـاس نقش ،بـين افراد دارای درد پشت و کمر و

نتایج بهدستآمده از استرس شغلی میزان باالیی از استرس

داشت .از آنجا که نقش ،مفهومی گسترده در استرس شغلی

باال و خیلی باال بین  11/6تا  76/1درصد مشاهده شد که بهترتیب

محـيط كـار ،آگاهي فرد از اولويـتهـا و تضادهايي باشد كه

سازگارنبودن الزامات شغلي با تواناييها ،منابع و نيازهاي كاري

انتظار ميرود؛ بنابراین آگاهینداشتن از هرکدام از این موارد

نتايج مطالعـه حاضـر نشـان داد كـه در خـرده مقيـاس حمايـت

شود .همچنین مدیران سازمانی باید از توقعات شغلي متعـارض

را در بین کارکنان اداری نشان میدهد .میزان استرس در سطوح

میباشد ،نقش میتواند وضعيت شخص نسبت به تقاضـاهاي

مربوط به بعد ارتباط و حمایت مسئوالن بود .این نتیجه نشاندهنده

از وجدان كـاري فـرد و نقـش محولشده به او در محيط كار

ميباشد [.]13

میتواند سبب بروز عالیم استرس در پی وجود دردهای کمری

همكاران بـين افراد دارای درد پشت و کمر و افراد بدون درد در

يـا نامطمئن در رابطه با كار متصديان امور اداري بپرهيزند و تمام

نتـايج حاصـل از مطالعـات ديگـر همسـو بـود [ .]19،20بـا توجه به

كار و اهداف منوط به آن ،چشمداشتهاي محيط كار و معيارهاي

کارکنان اداری ،اختالف معنادار آماري وجود داشت .اين يافته با

تعريف ايـن مقيـاس كـه ميـزان حمايـت فـرد از سوي مديريت و

بخشنامههاي مربوط ،قوانين و مقررات هريك از مراحل جريان
ارزيابي عملكـرد كاركنـان را در اختيار آنان قرار دهند تا آنها
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نتایج این مطالعه نشاندهنده شیوع باالی درد کمر ( 50درصد)

از حمايتهـاي مـالي و معنوي مسئوالن مافوق نسبت به دیگران
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كلـي سـازمان را تـدوين کنند و آن را در اختيار متصديان قرار

در محیط کار به بهبود سالمت جسمی و روانی کارگران کمک

مجبوركردن كاركنان به انجام مجموعهاي از الزامات شـغلي

سازمان میشود.

آشنا گردند .پیشنهاد میگردد آنها مأموريت و چشمانـداز

میگردد؛ بنابراین آموزش اصول ارگونومی و مدیریت استرس

دهند تا در اين زمينه ،اطالعرساني الزم صـورت پـذيرد و از

شایانی میکند و سبب عملکرد بهتر کارکنان و بهرهوری بیشتر

مغـاير بـا اسـتانداردهاي قـانوني بپرهيزند [.]22

از محدوديتهاي پژوهش حاضـر ،میتوان به تعـداد كـم

گفتنی است تشخيص استرسزاهای رواني -اجتماعي و

زنـان و مقطعيبودن مطالعه ،كنترلنداشتن پژوهشگران در

استرسزاهای شغلي ،آموزش دانش و مهارت الزم به كاركنان

بررسينکردن خرده مقياسهاي توانايي شناختي و منابع استرس

رواني است.

عوامل سازماني و مديريتي برای كنترل و پيشگيري از بروز

شغلي ،آموزش راهبردهاي مقابلهاي براي پيشگيري از اثرات سوء

زمينه وضعيت رواني كاركنان در حين تكميل پرسشنامهها و

بهمنظور افزايش كفايت ،كارآمدي شغلي آنان و آموزش بهداشت

شغلي اشاره كرد؛ بنابراین انجام مطالعات بيشتر در زمينه ارزيابي

نتیجهگیری کلی نشان میدهد که میزان درد کمر و سطح

استرسهاي شغلي و اختالالت اسكلتي -عضالني كاركنان

استرس در کارکنان اداری باال میباشد و کمردرد میتواند

پیشنهاد میشود.

مطالعات گذشته شواهدی وجود دارد که نشان میدهد بیماران

قدردانی

عاملی اثرگذار بر میزان استرس کارکنان اداری باشد .طبق

مبتال به درد مزمن بهدلیل شکست در تسکین درد ،مشکالت

روانشناختی را از خود نشان میدهند که آنها را از بیماران

با درد حاد متمایز میکند .این مشکالت روانشناختی که در

از مدیریت و کلیه کارکنان اداره بنادر و دریانوردی

شهرستان آبادان برای همکاری در اجرای این پروژه تشکر

پی درد مزمن بهوجود میآید به ناراحتی مستمر ،ناامیدی و

بهعمل میآید.
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