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چکیده
اپراتوربهتحمیلىهاىهزینهبه صورتتواندمىیک مفهوم کلی در ادبیات ارگونومی بوده که، کار بار ذهنیهدف:زمینه و 

اختالالت در ایجادبار ذهنی کار ریسکهدف مطالعه حاضر ارزیابی .شودعملکرد تعریفازمعینسطحیکبهدستیابىجهت
بود.استان کردستانعضالنی در کارمندان بانک -اسکلتی 

منظور. بهه استانجام شداستان کردستاننفر از کارمندان بانک 200روي حاضر برتحلیلی–توصیفیپژوهش روش بررسی:
رسشنامه و پNASA-TLXنرم افزار ازترتیبعضالنی به-هاي اسکلتیذهنی کار و میزان شیوع ناراحتیباروضعیتارزیابى

صورت گرفت. SPSS19نرم افزار ازاستفادهباهادادهآمارىتحلیلوتجزیه.ه استعمومی نوردیک استفاده شد
سال بود. در2/14و 28/36بودند. میانگین سنی و سابقه کار افراد به ترتیب % آنها زن22و % از افراد تحت مطالعه مرد78ها:یافته

،)%48(گردنکهبودندکردهتجربهخودگانه9اندامازیکیدررادردباریکحداقلگذشتهیکسالدرکارمنداناز% 48مجموع
مقیاس وتالشمقیاسنشان داد که کارمندان بانک NASAاند. شاخص بودهفراوانیبیشترینداراي) %36(پشتو) %44(کمر

مختلفابعادبیندر مقدارکمترینوبیشترینبه عنوان٠/36±6/22و8/72±3/25میانگین و انحراف معیار بابه ترتیب راکارایی 
سابقه کاري و همچنین میزان شیوع و تجربه درد در ،بین تاهلنتایج آنالیز آماري نیز نشان داد کهاند. ارزیابی کردهبارکارى

.)P=0001/0(دار وجود داردمیانگین بار ذهنی کار رابطه معنیگانه با9هاي اندام
در باال است وبه یک نسبت کارمندان بانک در عضالنی –هاي اسکلتیمیزان بار ذهنی کار و نارحتی،نتایجبر طبقگیري:نتیجه
اختالالت ایجاد در ریسک فاکتوربه عنوان هاي بار ذهنی کار عالوه بر افزایش بار ذهنی کار مقیاسکه رسدبه نظر میواقع 

. نقش دارندعضالنی –اسکلتی
.بانک،، استان کردستانايحرفهبهداشتعضالنی،-اختالالت اسکلتیارزیابی ریسک، :هاکلید واژه

4/8/93پذیرش:14/7/93اصالحیه نهایی:10/12/92وصول مقاله:
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مقدمه
روند پیشرفت فناوري و تکنولوژي مدرن وبهتوجهباامروزه 
،جدیدارتباطاتوعاتاطالفناوريازاستفادهشدنجهانی
و در نتیجه بسیاري از استکردهتغییرکارهايمحیط
ها و نیازهاي شناختی بیشتري را هاي کاري خواستهمحیط

فیزیکی به اپراتورها تحمیل هاينسبت به نیازها و خواسته
مفهومی به نام بار ،بسته به نوع شغلبنابراین . )1و2(کنندمی

یک مفهوم کلی در ادبیات مطرح است که1ذهنی کار
. اگر چه هیچ تعریف پذیرفته شده جهانی باشدمیارگونومی 

کار وجود ندارد و اغلب در قیاس با بار فیزیکی ذهنی از بار 
با این حال بار ذهنی کار شود ولیکار در نظر گرفته می

جهتاپراتوربهتحمیلىهاىبه صورت هزینهتواندمى
تحلیلوعملکرد یا تجزیهازمعینسطحیکبهدستیابى
وشغلىنیازهاىواپراتورظرفیتبینمتقابلتأثیرات

تر بار ذهنی کار به بیان ساده. )3و4(شودتعریفکار محیط
میزان تالشی است که ذهن در حین انجام وظیفه انجام 

چگونهاینکهوفردذهنىهاىتوانایىبااساساًو دهدمی
تصمیماتبهمنجرنهایتاًوشدهشپردازودریافتاطالعات

ازاطمینانبراى.)4(استمرتبطشوندمىهایىاقدامو
افزایشوکارمحیطدرآسایشوسالمتایمنى،بهدستیابى

هدفمدت،درازدراپراتورمفیدکاراییووريبهره
بهکاربهمربوطهايخواستهکهاستاینمعقولومنطقى

نباشدفردتواناییازبیشتریاوکمترکهشوندتنظیمايگونه
پیشوارزیابیمنظوربهزیاديابزارهايوهاروش.)5و6(

و رایجترین از جمله مهمترین. داردوجودکارذهنیباربینی
) یا2WPتوان به منحنی بار کاري (ها میاین روش

، تکنیک ارزیابی ذهنی یا Cooper-Harperمقیاس
3SWAT،ار شغلیروش شاخص بNASA - TLX و

.)5(اشاره کرداي هاي پرسشنامهروش

1- Subjective workload
2 -Workload Profile
3 - Subjective Workload Assessment Technique

وظایف اپراتوري به دلیل نیاز به توجه و تمرکز در رابطه 
به موقع در وماشین و عمل و عکس العمل دقیق-انسان 

نیازمند عملکردهاىو پردازشیهاي فرآینديتنظیم سیستم
قابلیت ر،مستمو دقت توجهقبیلازمتعددىشناختى

گیرىتصمیموریزىبرنامهحافظه،،شناسایی و دید مناسب
در این گروه از بار ذهنی کار بنابراین .)7و8(دنباشمى

-اسکلتیاختالالتاز سوي دیگر باالست. ،مشاغل

در شغلی،مهمهايآسیبازیکیبه عنوان 4عضالنی
لیل مشاغل اداري، کاربران رایانه و کارمندان بانک به د

نامناسب باالست و چرسطراحی نامناسب ایستگاه کار و پو
هاي اخیر توجه زیادي به میزان بار فیزیکی، عوامل در سال

–محیطی و ایستگاه کاري در ایجاد اختالالت اسکلتی 

هاي روانی از جمله بار ذهنی کار عضالنی شده است و جنبه
نی کمتر عضال–در ایجاد اختالالت  اسکلتی آنها و ارتباط 

این احتمال وجود دارد . بنابراینمورد توجه قرار گرفته است
فاکتورهاي جسمی و روانی را اثرگذاري ،بار ذهنی کارکه 
منظور . سازدآسانتر عضالنی –اختالالت اسکلتی ایجاد در 

عضالنی دردها و –هاي اسکلتی از عالئم و نشانه
ی انتهاي بدن نواحهاي تجربه شده در ستون فقرات و نارحتی

از بوده که به دلیل مواجهه با متغیرها و پارمترهاي زیادي
هاي دموگرافیک فرد از قبیل سن و جنس، جمله ویژگی

سیچرپونیرو،هاي شغل و محیط کاري شامل اعمالویژگی
بروز و عوامل روانی ارتعاشوو طول مدت کار، صدا

طى سیدبه نظر می ريضروراساسبراین.)9و10(کنندمی
شیوع و میزانعوامل موثر بر آن ،باز ذهنی کاراىمطالعه

باهاي کاري و از جمله کارمندان اداري مطابقمحیطدرآن
بار ارتباط بینهمچنین.گرددارزیابى استانداردالگوهاى

و میزان و درجه عضالنی–هاي اسکلتیذهنی کار و ناراحتی
در ایجاد اختالالت تاثیر آن را به عنوان یک عامل روانی

ازگیرد تاقرارقضاوتو برآوردموردعضالنی–اسکلتی 
ارگونومیکیاز وضعیت دقیقآگاهىجهتآننتایج

4 -Musculoskeletal Disorders
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بکارگیري مداخالت موثر وجهت ریزىبرنامهوکارکنان
.گرددو پیشگیرانه استفادهاصالحىاقدامات

بررسیروش 
ز نوع مقطعی اتحلیلی–توصیفیمطالعه حاضر یک تحقیق 

نفر از کارمندان بانک در 200بر روي1392سال که دربود
هايهماهنگیانجامازپس.انجام شدکردستاناستانسطح 
هماهنگشورايازاستانهايبانککلیهلیستالزم،
35سادهتصادفیصورتبهواخذاستانشعبکننده
ريپرسشگموردوانتخابنفر5-6شعبههرازوشعبه
بانککارمندشاملمطالعهبهورودمعیارهاي.گرفتندقرار

، ارتباط با ارباب هاي حسابداريو فعالیترایانهباکاربودن،
درکارسابقهبیشتریاسال1حداقلبودندارارجوع و

کار نوبتنبودند،کارمندکهافرادي.استبودهفعلیشغل
راطرحادامهدريهمکاربهتمایلکهافرادينیزو بودند

.شدندخارجمطالعهازنداشتند،

در اي هاي مربوط به متغیرهاي زمینهدر مرحله اول داده
به همراه میزان بار ذهنی کار با استفاده از جامعه مورد مطالعه 

Nationalپرسشنامه تخصصی بار ذهنی کار 
aeronautics and space administration task

load index-Task Load Index یاNASA-TLX

اولینایکسالتىناساامهپرسشن. )6(گردیدآوريجمع
هواملىسازماندر1988سالدرهارتساندراتوسطبار

ازاستفادهدرذهنىکاربارارزیابىجهتآمریکافضاى
گروهتوسطشد و سپسطراحىپروازسازشبیهیک

در) Human Performance Group(انسانیکارایی
بیشانجاموسالسهمدتدرناساAmesتحقیقاتمرکز

550ازبیشوشددادهتوسعهآزمایشگاهیسازيشبیه40از
درتدریجبهاست. اماشدهانجامآنکمکباپژوهش
تحملشاخصشد. گرفتهکاربهدیگرمشاغلازبسیارى
بعديچندارزیابیابزاریک) NASA TLX(ناساکاري

سنجشوارزیابیآنهدفکهاستپرسشنامهلبقادر
یکخاص،فعالیتیاکاریکادراکیفشاروحجم

دیگرهايجنبهسایریاتیمیکاثربخشیوکاراییسیستم،
ذهنىبارکارىقوىگیرىاندازهابزاریکواست عملکرد

ذهنىروشبهراکارىبارمحور،6درکهباشدمى
وفیزیکىبارفکرى،بارامهنپرسشاین. نمایدمیارزیابى

همچنینوکندمىتعیینکارحیندرراانسانزمانىفشار
احساسکارانجامطولدروىکهکنندگىکسلسطح

تصورفردکهکارآیىوعملکردازسطحىنماید،مى
کهتالشىوسعىسطحواستیافتهدستآنبهکندمى

به.شودمىسیدهپروىازاست،نمودهکارانجامصرف
بدوخوبسطحدوبینکهکارآیىوعملکردمحورجز

زیادوکمسطحدوبینمحورهاسایرشودمىارزیابى
تشکیلبخشدوازنامهپرسشگیرند.مىقرارارزیابىمورد
مقیاسیکبامحورهاازیکهراولبخشدر.استشده

دومشبخدرسپس.شوندمىارزیابیفردتوسط0-100از 
کهمحورىوشدهمقایسههمبادوتایىصورتبهمحورها

فردتوسطاستداشتهفردبربیشترىاهمیتوتاثیر
فرآیند ارزیابی بار ذهنی کار نیز با استفاده .شودمىمشخص

مرحله اول تعیین وزن بار در از آن شامل سه مرحله است. 
)Weighting(مرحله دوم تعیین درجه بار و در
)Rating (توسط اپراتور گانه هاي ششهر یک از مقیاس

هاي وزن و درجه مقیاسمرحله سوم در و گیرد صورت می
شده و نمره نهایی بار نرم افزار بار ذهنی کار تعیین شده وارد 
دوNASA-TLXشود. میمحاسبهوذهنی کار تعیین

ازاستفادهباتوانمی. داردکامپیوتريوکاغذينگارش
هايسازيپیادهیاوآنالینصورتبهیاوکاغذوقلمیک

داد. در این مطالعه از روش نرم انجامراآنکامپیوتري
پایایىواعتبار. ه استاستفاده شدNASA TLXافزاري 

سالدرهمکارانوسراجىنسلتوسطپرسشنامهاین
انجامپرستارانکارىباربارابطهدرکهاىمطالعهدر2011

در مرحله .)2و9(گرفت) قرار=83/0αآزمون (موردشد
ردیک میزان دوم از این مطالعه با استفاده از پرسشنامه نو

جامعه مورد مطالعهعضالنی در –شیوع اختالالت اسکلتی
دراطالعاتیپرسشنامه شاملاین. بخش اولگردیدبررسی 
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سن، جنس، میزان از قبیلفرديهايویژگیمورد
آن دومبخشوکارسابقهوضعیت تاهلتحصیالت، و

پیشسالیکدرهاناراحتیبروزمورددرسواالتحاوي

هاي تعاریف مربوط به هر یک از مقیاس.)10(بودمطالعهاز
ارائه شده است.1بار ذهنی در جدول 

-NASAهاي بار ذهنی کار در روش تعاریف مربوط به هر یک از مقیاس-1جدول TLX

توضیحات و سواالتمحدوده انتخابهامقیاس

خیلی کم/خیلی زیادهاي ذهنینیازمندي
نگاهیادآوري،محاسبه،گیري،تصمیمکردن،فکر: مثالبراي(بودنیازموردادراکیوذهنیفعالیتمیزانچه-1

بایاداشتزیادقتدبهنیازپیچیده؟یابودسادهسخت؟یابودراحتفعالیتاین؟...)وکردنجستجوکردن،
بود؟انجامشامکانهمکمدقت

خیلی کم/خیلی زیادهاي فیزیکینیازمندي
کنترلچرخاندن،کشیدن،دادن،هلمثالبراي(بودنیازموردکاراینانجامبرايفیزیکیفعالیتمیزانچه-2

وپرتکاپویابودکنتلفوقتریع؟سوتندیابودکنددشوار؟یابودراحتکاراین؟...)وکردنفعالکردن،
فرسا؟طاقتودشواریابودزیاداستراحتباهمراهپرتنش؟

خیلی کم/خیلی زیادهاي زمانینیازمندي
آندررویدادهاسرعتآیاکردید؟احساسفعالیتهررویدادهايسرعتازناشیزمانیفشارمیزانچه-3

پرشتاب؟وسریعیابودشتاببدونوکندفعالیت
برسید؟خوددلخواهکاراییسطحبهتاکنیدتالشبودیدناچاراندازهچهفیزیکییاذهنینظراز-4خیلی کم/خیلی زیادتالش و کوشش

راضیبسیار عملکرد و کارایی ناراضی/
بودید؟موفقبودشدهتعیینشما)خودیاو( گیرندهآزمایشتوسطکهفعالیتیاهدافانجامدرمیزانچهتا-5

داشتید؟رضایتاهدافاینانجامدرخودکارکردازمیزانچه

خیلی کم/خیلی زیادناکامی و سرخوردگی
خشنودي،امنیت،احساسمقابلدررنجشواسترسخشم،دلسردي،ناامنی،احساسچقدرکارطولدر

داشتید؟خودازرضایتمنديوآرامشخرسندي،

از کسب رضایت، ابتدا اهداف پس جهت انجام مطالعه، 
مطالعه براي هر یک از پرسنل شاغل در بانک تشریح شد. 

هاي الزم به کلیه افراد شرکت سپس آموزش و دستورالعمل
کننده در مطالعه در خصوص چگونگی انجام مراحل کار با 

. نوردیک داده شدنرم افزار ناسا و نیز نحوه تکمیل پرسشنامه
به صورت انفرادي و در شرایط هر یک از کارکنان بانک

روز با استفاده از سیستم 10کاري یکسان در فاصله زمانی 
نمره بار ذهنی کاري خود را مشخص نمودند. نرم افزار ناسا 

NASAنرم افزار از آمدهبدستهايدادهدر نهایت کلیه 

به همراه سایر اطالعات )Nordic)11و پرسشنامه
و 19نسخهSPSSافزار نرماستفاده ازبادموگرافیک 

، رگرسیون One way ANOVAآماري هايآزمون
ومورد تجزیهمستقل tوPearsonلوجستیک و همبستگی 

. گرفتتحلیل قرار

هایافته
44%) مرد و 78(156، بانککارمند200در این مطالعه 

و میانگین سابقه 28/36±87/3%) زن، با میانگین سنی 22(
مربوطتوصیفىاطالعاتشرکت داشتند.2/14±7/3کاري 

اي و دموگرافیک کارمندان بانک زمینهسایر متغیرهاىبه
نشان داده شده 2شرکت کننده در این مطالعه در جدول 

طور که مشخص است اکثر جامعه آماري را است. همان
). p>001/0(دهندمردان و تحصیالت لیسانس تشکیل می

ان از لحاظ متغیرهاي جنسیت همچنین نمونه آماري کارمند
حاصل). نتایجp>001/0(و وضعیت تاهل نیز همگن نیستند

میانگین کهدادنشاننوردیکپرسشنامهتحلیلوتجزیهاز
در یک سال اخیرعضالنی-تعداد اختالالت اسکلتی

، کمترین آن صفر و بیشترین آن شش مورد 65/1±37/2
حداقل انکارمنداز)157% (5/78مجموعدرکهبوده است
(جدول این نوع اختالالت مشاهده شده استازیک مورد

3( .
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اي و دموگرافیک کارمندان بانک شرکت کننده در مطالعهنتایج عوامل زمینه-2جدول
p-valueفراوانی (درصد)متغیر

میزان 
تحصیالت

12)6(دیپلم

001/0<p
76)38(فوق دیپلم
100)50(لیسانس

12)6(سانسفوق لی

جنس
156)78(مرد

001/0<p
44)22(زن

وضعیت
تاهل

13)5/6(مجرد
001/0<p

187)5/93(متاهل

شرکت کننده در مطالعه  یک سال اخیر در افراد یک هفته و در عضالنی در نواحی مختلف بدن–اختالالت اسکلتی شیوع-3جدول

هاي بدناندام
عضالنی–اختالالت اسکلتی 

اخیرهفتهیکدر
)درصد(فراوانی

در یک سال اخیر فراوانی 
(درصد)

96) 48(56) 28(گردن
52) 26(40) 20(شانه
24) 12(28) 14(آرنج

40) 20(44) 22(دست/مچ دست
72) 36(52)26(پشت
88) 44(144) 72(کمر

16) 8(8) 4(ران/ باسن
24) 12(20) 10(زانو

40) 20(8) 4(پا و قوزك پا

–با اختالالت اسکلتیجنسوتحصیالتسطحبین

ولی)p<05/0(نگردیدمشاهدهداريمعنیرابطهعضالنی
هايناراحتیباتاهلوضعیتسن، سابقه کاري و رابطه بین 

اطالعات. )p>05/0(بوددارمعنیعضالنی–اسکلتی
گانه بار ذهنی هاي ششحاصل از بررسی و ارزیابی مقیاس

(شامل نیازهاي فیزیکی، ذهنی، زمانی، نمره عملکرد و کار
و مقایسه آنها در دو کارایی، میزان تالش و نمره ناامیدي) 

گروه کارمندان بر اساس وجود و عدم وجود اختالالت 
همانطورشده است. ارایه4جدولدرنیزعضالنی -اسکلتی

تالشمقیاسبانککنانکارمشهود استجدولاین ازکه

به27/25و8/72معیارانحرافومیانگینباراکوششو
وعملکردمقیاسوکارذهنی بارمیزانبیشترینعنوان

عنوانبهرا63/22و36معیارانحرافومیانگینباکارایی
ارزیابیکارىبارمختلفابعادبیندرمقدارکمترین

ار ذهنی کار  و هر یک از ن بارتباط بیهمچنین .اندکرده
با استفاده از عضالنی-هاي آن با اختالالت اسکلتیمقیاس
در تمام سنجیده شده است که دونمونه مستقل -tهاي آزمون

و میانگین عامل بار دهدموارد ارتباط معنی داري را نشان می
-هاي آن در گروه با اختالالت اسکلتیذهنی کار و مقیاس
.)p>05/0(عضالنی بیشتر است
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کارمند بانک شرکت کننده در مطالعه  200در NASAگانه و کلی بار ذهنی کار هاي شش: نتایج میانگین مقیاس4جدول 

هاي بار ذهنی کارمقیاس
داراينفر)200کل(

نفر)157(اختالالت
بدون
p-valueنفر)43اختالالت (

(انحراف معیار)میانگین
>P)586/29(07/44)767/21(43/73)50/26(12/67ذهنیهاينیازمندي 0001/0
>P)783/24(19/29)625/27(59/44)97/27(28/41فیزیکیهاينیازمندي 0001/0

>P)399/27(30/49)683/22(92/63)66/24(8/60زمانیهاينیازمندي 0001/0
>P)387/17(81/30)408/23(91/36)63/22(00/36کاراییعملکرد و 0001/0

>P)571/25(93/45)401/20(31/78)27/25(8/72تالش و کوشش 0001/0
>P)334/19(00/30)684/28(04/52)6/28(50/47ناکامی و سرخوردگی 0001/0

>P)10382/16(8644/43)48190/13(5084/66)81/12(2/64میانگین امتیاز کلی بار ذهنی 0001/0

(وجـود اخـتالالت   وابسـته متغیـر بـودن دوحالتـه بهتوجهبا
روشازتحلیـل آمـاري،  انجـام بـراي ،عضالنی)-اسکلتی

بـا نظـر رابطـه مـورد  وگردیداستفادهلجستیکرگرسیون
در مـدل بـا متغیرهـاي تکـی،    1خـام شانسنسبتازاستفاده
در مدل بـا کـل متغیرهـا و نسـبت    2تطبیق یافتهشانس نسبت

شـد. دار بررسیهاي معنیمتغیردر مدل با شانس تطبیق یافته 
ــورد  نظــر متغیرهــاي ســن،  در مــدل رگرســیون لجســتیک م

(در سـه سـطح)،   جنسیت، وضعیت تاهل، سـطح تحصـیالت  
سابقه شغلی (در سه سطح) و بار ذهنی کار را به عنوان متغیـر  

تعریف متغیرهاي به با توجه نظر گرفته شده است. درمستقل 
تغیرهاي نشـانگر اسـتاندارد، تعـداد    مستقل کیفی به صورت م
متغیر خواهنـد بـود. از طرفـی بـا     8متغیرهاي مستقل در مدل 

درصد از کـل کارمنـدان داراي حـداقل    5/78توجه به اینکه 
باشند، لذا با توجـه  یک مورد اختالالت اسکلتی عضالنی می
متغیرهـاي  حـداکثر  به قانون سرانگشتی در مورد تعداد مجاز 

گرســـیون لجســـتیک، حـــداکثر تعـــداد مســتقل در مـــدل ر 
متغیـر  7توانیم در این مدل درنظـر بگیـریم   متغیرهایی که می
براي بدست آوردن مدل نهـایی رگرسـیون   مستقل است. لذا 

4و آماره نسبت درسـتنمایی 3لجستیک از روش حذف پسرو

1- Crude OR
2  -Adjusted OR
3- Backward Elimination
4 - Likelihood Ratio Statistics

ده شـ گـام اجـرا نوشـته    5شده که مدل نهایی پس از استفاده 
آمـده  5مـدل در جـدول شـماره    نتیجه اجراي این سه .است
است.

مشـخص اسـت، اثـر متغیــر    5همـانطور کـه از نتـایج جــدول    
عضـالنی تنهـا   -وضعیت تاهل بر وجـود اخـتالالت اسـکلتی   

دار اسـت  زمانی که به صوت تکی وارد مدل شده است معنی
عضـالنی در  -به طوري که شانس وجود اخـتالالت اسـکلتی  

ــاً  ــراد متاهــل تقریب ــراد5/4اف ــر اف ــر  براب ــا اث مجــرد اســت. ام
متغیرهاي سابقه کاري و بار ذهنی کار بـر وجـود اخـتالالت    

دار اسـت بـه طـوري    عضالنی در هر سه مدل معنی-اسکلتی
عضالنی در افرادي کـه  -که شانس وجود اختالالت اسکلتی

برابـر افـرادي   3سال سابقه کاري دارنـد تقریبـا   20تا 10بین 
ي دارند، اما ایـن نسـبت   سال سابقه کار10است که کمتر از 

سـال نسـبت بـه    20شانس براي افراد با سابقه کاري بیشـتر از  
سال معنـی دار نشـده اشـت.    10افراد با سابقه کاري کمتر از 

همچنین به ازاي یک نمره افـزایش در بـار ذهنـی کارمنـدان     
عضالنی در آنها بـه انـدازه   -شانس وجود اختالالت اسکلتی

نمره افـزایش در  10بارتی به ازاي شود و به عبیشتر می11/0
نمــره مربــوط بــه بــار ذهنــی کــار کارمنــدان شــانس  وجــود  

شود.عضالنی در آنها تقریباً سه برابر می-اختالالت اسکلتی
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نتیجه سه مدل تکی، همزمان و نهایی رگرسیون لجستیک-5جدول 

نسبت شانس خاممتغیر
p-value%)95(فاصله اطمینان 

یق یافته نسبت شانس تطب
p-value%)95(فاصله اطمینان 

نسبت شانس تطبیق 
یافته بر اساس مدل 

نهایی
(فاصله اطمینان 

95(%

p-value

98/035/0)95/0-02/1(99/088/0)97/0-02/1(سن

جنسیت
156/0133/0زن(مرجع)

62/1)64/0-08/4(23/1)61/0-48/2(مرد

میزان تحصیالت
11دیپلم(مرجع)

00/255/0)19/0-23/20(53/318/0)54/0-30/23(فوق دیپلم
88/235/0)30/0-34/27(02/245/0)32/0-73/12(لیسانس و باالتر

سابقه کاري

10کمتر از 
سال(مرجع)

111

87/204/0)12/1-12/7(44/3043/0)19/1-89/2(>65/301/0)73/1-67/7(سال20تا 10بین 
11/192/0)13/0-48/9(32/180/0)14/0-81/12(33/175/0)22/0-05/8(سال20بیشتر از 

وضعیت تاهل
172/0>101/0مجرد(مرجع)

77/0)19/0-13/3(45/4)71/1-56/11(متاهل
>11/1001/0)06/1-13/1(>11/1001/0)07/1-14/1(>10/1001/0)06/1-13/1(بار ذهنی کار

بحث
در هر شغلی درجه و میانگین خاصی از فشار ناشی از کار به 

رفتار، عملکرد و در نتیجه لحاظ روانی وجود دارد و در واقع 
ذهنی بار به نوعی تحت تاثیر وري افراد در محیط کار بهره
ها نشان ه در این مطالعه نیز نتایح بررسیکبود خواهدکار 

از مشاغل اداري، ن یکیداد که کارمندان بانک نیز به عنوا
.باشندفشار کاري میدرجه خاصی از به لحاظ روانی داراي 

به روش ناسا تی ال ایکس کاريبطوریکه انجام ارزیابی بار 
بار 2/64در این افراد نشان داد که داراي یک میانگین کلی 

همانطوریکه از نتایج مشخص است سطح باشند.ذهنی می
ذهنی افراد مورد مطالعه ايهنیازمنديتالش و کوشش و نیز 

ه ـت که در این گونـیت اسـگر این واقعـانـو این بیهودـباال ب
هاي ذهنی در جریان کار و تالش مورد نیاز با مشاغل فعالیت

توجه به ماهیت شغل باال است به عبارت دیگر کارمندان 
هاي بانک با توجه به ماهیت شغل خود نیاز دارند فعالیت

یشتري در پردازش عملیات کاري داشته ذهنی و تالش ب

یی پایینی دارند اباشند. از طرف دیگر سطح عملکرد و کار
زیرا با توجه به حساسیت کار در جریان پردازش اطالعات و 

، بر میزان سرعتکارهاي ذهنی، میزان دقت در انجامفعالیت
هایی که قع فعالیتادر ویت دارد.حو کارایی ارجعملکرد

رکز، دقت، تالش و سرعت عمل باالیی دارند، به نیاز به تم
اي بار ذهنی و فیزیکی زیادي در شاغلین طور قابل مالحظه

اي که توسط کاظمی و در مطالعهکنند. آنها ایجاد می
همکاران به منظور بررسی بار کاري در لکوموتیورانان انجام 

بعددولکوموتیورانان،کهدادنشانآمدهبه دستشد، نتایج
هاى با میانگینترتیببهراخودذهنىباروکوششوتالش

ارزیابىبارکارىابعادترینمهمبه عنوان31/73و 22/74
در مطالعه انجام شده توسط اسمیز و مچنین ه.)12(اندکرده

بر روي اپراتورهاي NASAهمکاران با استفاده از شاخص 
کامپیوتري شرکت مخابرات مشخص شد که بین 

نیز هاي ذهنی و بار کار رابطه خطی وجود دارد و نديمنیاز
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بین خستگی ناشی از ساعات طوالنی ناشی از کار و بار 
.)13(ذهنی ارتباط معنی دار وجود دارد

ذهنی همچنین نتایج بررسی نشان داد که به لحاظ آماري بار 
رابطه سال 20تا 10بین و سابقه کار تاهلفقط با کار

و متاثر از جنس، سطح تحصیالت و دیگر رد داري دامعنی
20در افراد با سابقه بیشتر از پارامترهاي دموگرافیک نیست.

بسیاري از تجارب به دلیل اینکه نسبت به کمتر از آن سال 
الزم در کار حاصل شده است افراد متحمل میزان تالش و 

شوند و لذا این رابطه معنی دار نشده تري میمفشار ذهنی ک
اي که صفري و همکاران در بررسی بار در مطالعهاست.

هاي ویژه در یک ذهنی کار در پرستاران بخش مراقبت
بار ذهنی کار بیمارستان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که 

باالتر بود و با داشتند، کار بیشتريسابقهدر افرادي که سن و
هستند هاي بیمارانی که پرستاران با آن درگیر تعداد تخت

.)6(رابطه مستقیم دارد
بر طبق پرسشنامه نوردیـک میـزان  حاضرمطالعهدرهمچنین 

تجربــه درد در عضـالنی یـا  –اســکلتی هـاي نـاراحتی شـیوع  
نتـایج نشـان   .گانه بدن مورد ارزیابی قرار گرفت9هاي اندام

عضـالنی -به لحاظ درد و شیوع اخـتالالت اسـکلتی  داد که 
و انـد را تجربـه کـرده  هـا ناراحتیاین در سال گذشته 5/78%

میزان شیوع درد در طول یک سال پیش از مطالعه در نواحی 
فینسـن در  ، کمر و پشت باالست. گردناندام فوقانی به ویژه 

هـاي کـاري طـوالنی    مطالعات خود گفته است که وضـعیت 
مدت و فشار عضالنی ثابت و زیـاد در ناحیـه گـردن و شـانه     

دهـد عضالنی را افزایش مـی –اسکلتی خطر بروز اختالالت 
اي کـــه توســـط جعفـــري و همکـــاران در همطالعــ در . )14(

نشـان داد ؛کارمندان بانک ملی در شهر یزد صـورت گرفتـه  
% 9/56مطالعـه و  از% از آنها در طول یک سال قبل2/38که

عضـالنی بــه ویــژه در –اخـتالالت اســکلتی  ،در طـول عمــر 
. بنابراین بـر طبـق   )15(اندکردهناحیه گردن و کمر را تجربه 

در در بروز ایـن دسـته از اخـتالالت    مطالعات صورت گرفته
دي از جملــه وضــعیت کــاري اعوامــل زیــکارمنــدان بانــک 

فشـار اسـتاتیک زیـاد بـر عضـالت      ناصحیح، ثابت و نشسـته، 

هـاي اسـتراحت   صندلی نامناسـب، دوره گردن، کمر و شانه،
راري و وضـعیت  حرکـات تکـ  سـاعت کـار،   8کم در طـول  

عوامـل  ،امـا مطالعـات دیگـر   باشـند.  بدنی نامناسب دخیل می
روانــی را نیــز در بــروز ایــن اخــتالالت دخیــل مــی داننــد بــه 

اي که نتـایج ایـن مطالعـات نشـان داده اسـت کـه اکثـر        گونه
%) شغل خـود را اسـترس زا   2/88کارمندان بانک (در حدود 

ل خود راضی نیسـتند درصد از آنها از شغ9تقریباً دانند و می
)16( .

بار و فشار کـاري  میزان سنجش پس از ،لذا در مطالعه حاضر
که برآیندي از چندین NASAبه روش کارکنان بانکدر 

، بـه عنـوان یـک ریسـک فـاکتور روانـی و       فاکتور موثر بـود 
اخــتالالت و در نتیجــههــانــاراحتیدر ایجــاد تاثیرگــذار

کـه زیابی قـرار گرفـت  مورد اران دنعضالنی کارم–اسکلتی
اثر متغیر بـار ذهنـی کـار بـر     نشان داد که آماري آنالیزنتایج

آمــاري عضــالنی در ســه مــدل -وجــود اخــتالالت اســکلتی
ذهنـی  بـار  کلـی  بین میـانگین  دار است به عبارت دیگرمعنی
بصــورت عضــالنی –اســکلتیهــاينــاراحتیبــا عالئــمکــار

ــی دار وجــود دارد    ــتقیم رابطــه معن ــیوعومس و درصــد ش
در افرادي باالتر عضالنی –هاي اسکلتیو ناراحتیاختالالت 

بـه  بطوریکه بیشتري دارند.کاريذهنی باراست که میانگین
ازاي یک نمره افزایش در بار ذهنی کارمندان شانس وجـود  

بیشـتر  11/0عضالنی در آنهـا بـه انـدازه    -اختالالت اسکلتی
افزایش در نمره مربوط نمره 10شود و به عبارتی به ازاي می

-به بار ذهنی کار کارمندان شانس  وجود اختالالت اسکلتی
بینهمچنین ارتباط شود.عضالنی در آنها تقریباً سه برابر می

هـاي آن بـا اخـتالالت    و هـر یـک از مقیـاس   بار ذهنـی کـار   
نمونــه دو-tهــاي بـا اســتفاده از آزمـون  عضــالنی-اسـکلتی 
ــتقل  ــه   مس ــت ک ــده اس ــنجیده ش ــاط  س ــوارد ارتب ــام م در تم

دهد و میانگین عامل بار ذهنـی کـار و   داري را نشان میمعنی
عضـالنی  -هـاي آن در گـروه بـا اخـتالالت اسـکلتی     مقیاس

این رابطه به صورت غیر مسـتقیم نیـز   . )p>05/0(بیشتر است
توان بدین صورت بیان کرد کـه را میآندلیل که وجود دارد 

دهـد کـه   رفتـه نشـان مـی   هـاي صـورت گ  مطالعات و بررسی
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عوامل مختلفی از جمله کار ثابت و یکنواخت، طـول مـدت   
خسـتگی  ، (تمرکز، دقت و تـالش) هاي شغلینیازمندي، کار

ناشــی از فشــارهاي فیزیکــی بــه عضــالت، مصــرف الکــل و  
(صـدا،  داروهاي مسکن، سن و تجربه کاري، عوامل محیطی

رد فرد به کار ، کار با تجهیزات خودکار، بازخوارتعاش و ...)
و شرایط ارگونومیکی کار ، اضافه کاريکار–یا تعامل فرد 

از . در ایجاد و افزایش بار ذهنی و روانی کـار دخیـل هسـتند   
در بــروز اخــتالالت ســوي دیگــر همــانطور کــه اشــاره شــد 

محیطـی و  فیزیکـی،  عضالنی نیـز عوامـل فـردي،    –اسکلتی 
بیشـتر عـواملی   توان گفت کـه لذا می،روانی نیز موثر هستند

عضالنی نقش دارند همان –که در ایجاد اختالالت اسکلتی 
عواملی هستند که در بار ذهنی و روانـی کـار نقـش دارنـد و     
حتی بیشتر متخصصین پارمترهـاي روانـی را بـه عنـوان یـک      

ــی   ــل م ــه در ایجــاد اخــتالالت دخی ــد. دســته جداگان در دانن
رابطهچیندر2006در سال و همکارانYeungاي مطالعه

شـده و  خطر از بار کاري تجربـه  حفاظتی وهاي ویژگیمیان 
پرسـتار زن  97عضالنی در تعداد–اختالالت اسکلتی موارد

کـه بـار   مورد بررسی قرار دادند. نتایج بررسی آنها نشـان داد  
عضالنی تجربه شـده در  –کاري با عالئم اختالالت اسکلتی 

بـا نتـایج مطالعـه حاضـر     کـه معنی دار وجود داردآنها رابطه 
ــوانی دارد ــابراین.)17(همخ ــت   بن ــه عل ــک ب ــدان بان کارمن

ــار     ــاري، فش ــت ک ــک وضــعیت ثاب ــودن ی ــدت ب طــوالنی م
استاتیک زیاد به عضالت نواحی گردن، کمر و شانه، نیاز بـه  

هـاي بـانکی، خسـتگی،    تمرکز و دقـت در پـردازش فعالیـت   
الیی دارنداي بمیانگین بار ذهنی کار، VDTاثرات ناشی از 

هـا و  که این عوامـل همزمـان زمینـه بـروز و شـیوع نـاراحتی      
.فراهم خواهد کرددر آنها راعضالنی–دردهاي اسکلتی 

گیرينتیجه
و هاي حاصل از پژوهش، میزان بار ذهنی کار بر اساس یافته

در کارمندان بانک ضالنی ع–تجربه درد و نارحتی  اسکلتی 
و بار ذهنی کار بین آماريبه لحاظاست و در واقع باال

نظربهبنابراین وجود دارد. رابطه مستقیم ها تجربه ناراحتی
ریسک به عنوانبار ذهنی کار هايمقیاسکه رسدمی

عمل عضالنی –اسکلتیهايناراحتیدر ایجادفاکتور
در جهت تعدیل بار ذهنی و روانی اقداماتی باید لذا کنند.می

و کاهش ساعت کاري، ایجاد وقفهاز قبیل درك شده 
در وهاي کاري استراحت بین کار، افزایش تنوع در وضعیت

اتخاذ عضالنی –پیشگیري از بروز اختالالت اسکلتینتیجه 
گردد.

تشکر و قدردانی 
ممحترمدیریتازدانندمیالزمخودبرنویسندگان

پزشکیمعلوهنشگاداپزشکیسانیرعطالاوتتحقیقا
مدیریتنیزوزماليهاهماهنگیمنجاابخاطرنتاسدکر

صمیمانهرفاهبانکعمومیبطرواونستااشعبرموا
مقالهیناکهستابذکرزمال.قدردانی نمایندوتشکر
پزشکیمعلوهنشگادابمصوتحقیقاتیحطرنتیجه

.میباشد1392لسادرنستادکر
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