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چکیده
مقدمه :قیچی ها یکی از ابزار ضروری برای بسیاری از کارها از جمله خیاطی محسوب می شوند .طراحی نادرست قیچیهای
خیاطی می تواند باعث بروز آسیبها و عوارض اسکلتی -عضالنی در میان کاربران شود.
هدف از مطالعه حاضر ارزیابی نیروی چنگشی ظریف و پوسچر مچ دست کاربران در حین کار با سه مدل قیچی طراحی
شده و نوع موجود در بازار بود.
روش کار :قیچی نوع  1دارای دستگیره خمیده بود (برای بهبود پوسچر مچ دست) .در قیچی نوع  2حلقه باالیی قیچی به
تیغه های برش نزدیک تر شده بود (جهت کاهش دامنه حرکتی و ابداکشن انگشت سشت) و در قیچی نوع  3شکل حلقه
پایینی قیچی به صورت نیم حلقه درآمده بود (برای کاهش ناراحتی دست و انگشتان) .نیروی چنگشی ظریف انگشتان با
استفاده از دستگاه  Pinch gaugeو پوسچر مچ دست شامل فلکشن/اکستنشن (  )Flexion/Extensionو انحراف به
سمت زند زیرین /زبرین (  )Ulnar/Radial deviationبه روش مشاهده ای ثبت گردید.
یافته ها :نتایج مطالعه تأثیر معنی دار طراحی قیچی های خیاطی را بر شاخص های نیروی چنگشی ظریف انگشتان (0/01
>  )Pو پوسچر مچ دست در جهت  U/Rنشان داد ( .)P > 0/001کمترین میزان کاهش نیروی چنگشی ظریف بین قبل و
بعد از کار با هر قیچی مربوط به قیچی نوع  2بود ( ،)%2/4در حالی که بیشترین کاهش میزان نیرو برای قیچیهای رایج
در بازار ثبت گردید ( .)%7وضعیت های طبیعی تری از حالت  U/Rمچ دست برای قیچی نوع  )%83( 1در مقایسه با سایر
طراحیها ثبت گردید.
نتیجه گیری :قیچی نوع  2که بر اساس کاهش دامنه حرکتی و ابداکشن انگشت سشت طراحی شده بود ،بهبود قابل
مالحظه ای را از نظر نیروی چنگشی ظریف انگشتان در مقایسه با نوع رایج در بازار نشان داد.

مقدمه
امروزه استفاده از ابزار دستی در بسیاری از مشاغل رایج بوده و
بسیاری از افراد به طور روتین در فعالیتهای کاری خود از آنها
استفاده میکنند [ .]2 ,1شواهد نشان میدهد که استفاده از ابزار
دستی غیر برقی با خطرات و آسیبهای زیاد ،بخصوص بیماریهای
اسکلتی -عضالنی اندام فوقانی همراه میباشد [ .]3طبق آمار اداره
کار آمریکا ،آسیبهای وارده به دست ،انگشتان ،مچ دست و شانهها
از جمله شایعترین آسیبهای اندام فوقانی در حین استفاده از ابزار
دستی غیر برقی محسوب میشوند [ .]4عالوه بر این ،کار کردن با
ابزار دستی باعث ایجاد خطرات بیومکانیکی فراوان مانند اعمال

نیروی بیش از حد ،حرکات تکراری مفاصل ،کارکردن در
وضعیتهای (پوسچرهای) غیر طبیعی و فشار موضعی مکانیکی بر
روی ساختار آناتومیک دست میشود که باعث بروز ناراحتی،
خستگی و بیماریهای اسکلتی-عضالنی میشوند [ .]8-5بنابراین
ضروری است تا با طراحی ابزار دستی ارگونومیک از میزان استرسهای
بیومکانیکی ،ناراحتی ،خستگی و مشکالت اسکلتی-عضالنی در حین
کار با ابزار کاسته ،و قابلیت کاربرد آنها را افزایش داد .قیچیها از
جمله ابزار ضروری برای بسیاری از کارها در شغلهای مختلف نظیر
کشاورزی ،دامداری ،تغذیه ،کارهای آشپزخانه ،آرایشگری ،کار با

 xو همکاران
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قیچیهای خیاطی قابل اجرا نباشد (زیرا نیازهای کاری ،شرایط
استفاده از ابزار و عملکردهای دست در خیاطی متفاوت است) ،اما
این بدان معنی است که میتوان در طراحی قیچیهای خیاطی نیز
شاخصهای دیگری مانند نحوه چنگش ابزار و روشهای کاری خاص
خیاطی را مد نظر قرار داد تا از این طریق به طراحیهای بهتری دست
یافت .به عنوان مثال ،بهبود وضعیت قرارگیری دست و انگشتان و
مچ دست میتواند از جمله این مالحظات محسوب شوند .بنابراین،
مطالعه حاضر به منظور اعمال برخی از مالحظات طراحی در طراحی
دستگیره قیچیهای خیاطی و بررسی تأثیر آنها بر روی نیروی
چنگشی ظریف دست و پوسچر مچ دست کاربران در حین کار با این
قیچیها انجام شد.

فلزات ،پزشکی و خیاطی محسوب میشوند .طراحی بسیاری از
قیچیهای رایج موجود در بازار ،از جمله قیچیهای خیاطی ،به
گونهای است که به ندرت ممکن است دست و مچ دست را در حین
کار با قیچی در وضعیت طبیعی خود قرار میدهد و در نتیجه باعث
بروز استرس بیومکانیکی فراوانی بر روی ساختار آناتومیک دست و
مچ میشود .این نکته بویژه به دلیل ماهیت کار با قیچی (و به
خصوص قیچی خیاطی) که مستلزم انجام حرکات تکراری زیاد
میباشد ،بسیار حائز اهمیت است .نتایج حاصل از مطالعات انجام
شده در ایران و کشورهای دیگر در رابطه با بیماریهای اسکلتی-
عضالنی در میان افرادی که کار خیاطی انجام میدهند ،بیانگر شیوع
باالی شکایات مرتبط در ناحیه دست ،مچ دست و شانهها میباشد
که ممکن است تا حدودی مرتبط با استفاده از ابزار مرتبط مانند
قیچیها باشد [ .]10 ,9ساختار دستگیره قیچیها ،که از دیدگاه
ارگونومیک یکی از مهمترین قسمتهای ابزار محسوب میشود،
سالهاست که بدون تغییر باقی مانده است .علی رغم پیشرفتهای
بیشمار ارگونومیکی در سالهای اخیر ،تاکنون مطالعات بسیار
محدودی در رابطه با شاخصههای طراحی این ابزار انجام شده است.
تاکنون طرحهای جدیدی برای دستگیره قیچیهای آرایشگری و
جراحی ارائه شده است .در یک مطالعه ،یک قیچی آرایشگری که
دارای یک انحنای  90درجهای در دستگیره خود بود و دست را در
حین کوتاه کردن مو در وضعیت طبیعی خود قرار میداد توسط
بویلس و همکاران ارائه گردید و محققین این مطالعه درد کمتری را
در ناحیه مچ دست و شانهها و در عین حال قدرت چنگشی بیشتر و
همچنین وضعیت قرارگیری بهتر مچ دست و راحتی بیشتری را در
حین کار با این قیچی با طراحی جدید در مقایسه با قیچیهای با
طراحی قدیمی گزارش کردند [ .]11در یک مطالعه دیگر ،محققین
طراحی دستگیره جدیدی را برای قیچیهای جراحی انجام دادند و
حلقهای را برای تناسب بهتر انگشت شست و حلقهای را برای راحتی
و تناسب بهتر سایر انگشتان ،بخصوص انگشت کوچک و انگشت
اشاره ،طراحی کردند [ .]12نتایج این مطالعه نیز فشار عضالنی کمتر
و عملکرد و قابلیت استفاده بهتر ابزار با طراحی جدید نسبت به نوع
قدیمی آن را نشان داد .اگر چه ممکن است این تغییرات در

روش کار

نوع مطالعه و افراد مورد مطالعه
مطالعه حاضر از نوع پایه بوده و در محیط آزمایشگاه ارگونومی
انجام گردید .در مجموع  24شرکت کننده ( 12نفر زن و  12نفر
مرد) از بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و از طریق
نصب آگهی در محیط دانشگاه انتخاب برای شرکت در این مطالعه
انتخاب شدند .برای تعیین حجم نمونه ،اطالعات اولیه بر اساس
مطالعات قبلی [ ]11برای متغیر اصلی توان عضالنی دست بدست
آمد .با در نظر گرفتن اطمینان  %95و توان آزمون  %80و طبق
فرمول زیر:
2

) (𝑍1−𝛼 ⁄2 + 𝑍1−𝛽 ) (𝑆12 + 𝑆22
(𝑥̄1 − 𝑥̄2 )2

=𝑛

حداقل حجم نمونه با احتساب  %20تغییر در این پارامتر اصلی برابر
 24مورد بدست آمد .محدوده سنی این افراد بین  18تا  40سال بود
(میانگین سن  25/7و انحراف استاندارد  5/4سال) .دست غالب
همگی این افراد راست بود و هیچکدام از آنها سابقه بیماری یا آسیب
اسکلتی -عضالنی در ناحیه دست خود نداشتند .شرکت در این
مطالعه داوطلبانه بود و رضایت هر کدام از افراد در ابتدای مطالعه از
طریق تکمیل فرم رضایت نامه آگاهانه ،اخذ گردید .مشخصات
آنتروپومتریک افراد مورد مطالعه در جدول  1خالصه شده است.

جدول  :6مشخصات آنتروپومتریک افراد مورد مطالعه
مشخصات آنتروپومتریک

دامنه

انحراف استاندارد

میانه

سن

40-18

5/43

25/71

وزن

100-45

13/24

71/79

قد

183-152

10/10

169/75

طول دست

19/8-15/3

1/50

17/78

طول کف دست

13/2-8/1

1/38

10/23

پهنای کف دست

9/1-5/5

0/91

7/71

ضخامت کف دست

6/3-1/5

0/58

2/44
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طراحی قیچیها
برای طراحی قیچیهای خیاطی مورد مطالعه ابتدا یک مطالعه
پایلوت بر روی  50نفر از خیاطان کارگاههای خیاطی در شهر
تبریز انجام گرفت و اطالعات اولیه در رابطه با قیچیهای رایج
موجود در بازار و مشکالت احتمالی آنها شناسایی شد .بر اساس
نتایج حاصل از مطالعه پایلوت و همچنین بر اساس
دستورالعملهای ارگونومیکی موجود در متون ارگونومیک در
رابطه با طراحی ابزار دستی ،در نهایت سه نوع قیچی خیاطی با
شکل دستگیره متفاوت پیشنهاد گردید .شکل دستگیره قیچی به
عنوان متغیر اصلی در این مطالعه مورد توجه قرار گرفت .بنابراین،
به جز شکل متفاوت دستگیره ،همه قیچیها از نظر جنس ،اندازه
و کیفیت مانند هم بودند .هر کدام از دستگیره قیچیها بر اساس
یک هدف و فرضیه خاص طراحی گردید .طراحیها شامل قیچی
با طراحی دستگیرهای که مچ دست را در وضعیت طبیعی خود
قرار میدهد (قیچی نوع  1با دستگیره با شیب مالیم یا خمیده)،
یا اینکه باعث کاهش دامنه حرکتی و ابداکشن انگشت سشت
میشود (قیچی نوع  )2و یا اینکه فشار کمتری به دست و
انگشتان دست وارد میکند (قیچی نوع  )3استوار بود .شکل و
مشخصات قیچیهای مورد مطالعه در تصویر  1آورده شده است.
اولین نوع قیچی (نوع  )1بر اساس توصیه ارگونومیک مربوط به
طراحی ابزار دستی که عنوان میکند" :دستگیره ابزار را خم کنید
نه دست کاربر" تا از بروز عوارض اسکلتی-عضالنی جلوگیری
کنید [ ،]15-13طراحی گردید .این نوع طراحی دارای یک
دستگیره با شیب مالیم (در حدود  19درجه) به سمت پایین
میباشد [ ]14که باعث میشود تا مچ دست در حین کار با قیچی
در وضعیت طبیعی خود قرار گیرد .دومین نوع قیچی (نوع  )2بر
این فرضیه استوار بود که میتوان با کاهش دامنه حرکتی و
ابداکشن ( )abductionانگشت سشت ،خستگی و ناراحتی کاربر
را در این اندام در حین کار با قیچی که مستلزم حرکات تکراری
برای طوالنی مدت میباشد ،کاهش داد .اهمیت این نوع طراحی
از آن جهت است که دامنه حرکتی انگشت شست محدود بوده
[ ]16و حرکات تکراری انگشت سشت میتواند باعث بروز
آسیبهای اسکلتی-عضالنی در این انگشت شود [.]18 ,17

گلمحمدی و همکاران

بنابراین ،در این نوع قیچی با نزدیک کردن حلقه باالیی به
تیغههای برش ،سعی بر آن بود تا انگشت شست در وضعیت
اناتومیکی بهتری قرار گرفته و فاصله آن با سایر انگشتان نزدیکتر
شود .در سومین نوع قیچی (نوع  )3با تغییر شکل حلقه پایینی
به صورت نیم حلقه (به جای حلقه کامل) سعی بر آن بود تا فشار
وارده بر انگشتان در اثر تماس با دیوارههای حلقه پایینی قیچی
به حداقل رسیده و در نتیجه درد و ناراحتی در این ناحیه از دست
کاهش یابد .این سه نوع دستگیره قیچی با طراحی اصالح شده
در نهایت با نوع رایج موجود در بازار (نوع  )4مورد مقایسه و
ارزیابی قرار گرفتند.

طراحی مطالعه
افراد شرکت کننده در این مطالعه یک وظیفه شبیه سازی شده
کار با قیچی را که شامل انجام برش در حاشیه اشکال هندسی
(شامل مربع ،دایره ،ستاره و مثلث) ترسیم شده بر روی قطعات
پارچه بود ،انجام دادند .هر کدام از شرکت کنندگان تعداد مساوی
ا ز این اشکال (چهار الگو از هر شکل که مجموع آنها برابر با 16
عدد بود) را با هر کدام از قیچیها برش دادند .نحوه ارائه قیچیها
به افراد مورد مطالعه در حین انجام آزمایشات نیز به صورت
تصادفی انجام شد .جلسات آزمایش بین ساعات  10-8صبح انجام
گرفت و هر روز نیز برای یک نفر اختصاص داده شد .اندازه گیریها
درآزمایشگاه ارگونومی و در حالتی که فرد در وضعیت نشسته
بود ،بر روی یک میز کار انجام شد .شکل دستگیره قیچی (که
دارای  4حالت بود :انواع  1تا  )4به عنوان متغیر مستقل در نظر
گرفته شد .متغیرهای وابسته شامل نیروی چنگشی ظریف
( )Pinch forceو پوسچر مچ دست در دو جهت
فلکشن/اکستنشن ( )Flexion/Extensionو انحراف به سمت
زند زیرین/زبرین ( )Ulnar/Radial deviationبود که بر اساس
ارتباط آنها با کار شبیه سازی شده با قیچیها انتخاب شدند.
شرکت در این مطالعه به صورت اختیاری بود و رضایت آگاهانه
برای شرکت در مطالعه از افراد شرکت کننده کسب شد .طرح
پیشنهادی این مطالعه نیز توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم
پزشکی تبریز تأیید گردید.

تصویر  :6قیچیهای مورد مطالعه
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اندازه گیری متغیرهای مطالعه
نیروی چنگشی ظریف انگشتان (:)Lateral pinch force
حداکثر نیروی اعمال شده توسط دو انگشت شست و انگشت
اشاره بر روی دستگاهی به نام  Pinch Gaugeاعمال شد و بر
حسب کیلوگرم اندازه گیری گردید [ .]20 ,19هدف از اندازه
گیری این متغیر تعیین کاهش نیروی چنگشی ظریف انگشتان
پس از کار با هر قیچی بود .بنابراین ،برای این کار ،یک بار قبل
از کار با قیچی و یک بار بعد از کار با هر مدل قیچی حداکثر
میزان نیروی انگشتان اندازه گیری شد .اندازه گیریها برای هر
حالت دوبار و با فاصله زمانی  2دقیقه تکرار شد .اگر دو اندازه
گیری کمتر از  10درصد با یکدیگر تفاوت داشتند ،معتبر شناخته
میشدند و در غیر این صورت اندازه گیریها تکرار میشد .مقدار
متوسط  2حالت اندازه گیری شده برای تجزیه و تحلیلهای بعدی
مورد استفاده قرار گرفت [ .]20 ,19در حین اندازه گیریها هیچ
گونه عکس العمل دیداری یا تشویق زبانی مرتبط با عملکرد
شرکت کنندگان به آنها داده نشد .اندازه گیریها توسط دستگاه
B&L Engineering, Tustin, CA, ( B&L pinch gauge
 )USAبا دامنه  0-60 lbیا  0-27kgاندازه گیری شد .اندازه
گیریها در وضعیت نشسته و در حالت استاندارد یعنی بازو
چسبیده به تنه و زاویه  90درجه بین ساعد و بازو و مچ دست
در وضعیت طبیعی انجام گرفت .برای ثبت نیروی انگشتان از فرد
مورد مطالعه خواسته خواهد شد تا حداکثر قدرت ارادی خود را
بر روی دستگاه با دست غالب اعمال کرده و آن را حدود  3ثانیه
نگه دارد [ .]20 ,19پوسچر مچ دست ( :)Wrist postureپوسچر
مچ دست در دو محور آناتومیکی شامل فلکشن/اکستنشن
( )Flexion/Extensionیا  F/Eو انحراف به سمت زند
زیرین/زبرین ( )Ulnar/Radial deviationیا  U/Rدر هنگام
انجام وظیفه شبیه سازی شده توسط شرکت کنندگان ثبت شد.
وضعیت مچ دست در حین استفاده از قیچی در این مطالعه به
صورت مشاهدهای توسط پژوهشگر سنجیده شد .برای مقاصد
عملی پوسچر مچ را به میتوان به صورت طبیعی ( )Neutralیا
غیرطبیعی ( )Non-Neutralتعریف کرد ،بدین صورت که زاویه

 F/Eیا  U/Rبین  0-20درجه را طبیعی و بیشتر از آن را غیر
طبیعی در نظر میگیرند [ .]21اعتبار این روش مشاهدهای در
مطالعات قبلی مورد تأیید قرار گرفته است [ .]21بنابراین ،پوسچر
مچ دست با توجه به توصیه فوق و به روش مشاهدهای در حین
کار با هر قیچی توسط یک پژوهشگر آموزش دیده ثبت گردید.
به عبارت دیگر ،یک پژوهشگر (یک ارگونومیست با تجربه کافی
در زمینه ثبت پوسچر به روش مشاهدهای) تمامی طرحها را در
تمامی افراد مورد بررسی قرار داد.

تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS

انجام گرفت .برای مقایسه دادههای مربوط به نیروی چنگشی
ظریف انگشتان از آزمون مدل ترکبیی آنالیز واریانس ( Mixed
 )model ANOVAبا اندازههای تکراری و با آزمون تعقیبی
سیداک و برای دادههای مربوط به پوسچر مچ دست از آزمون
آماری غیر پارامتریک فریدمن استفاده گردید .در تمامی
آزمونهای آماری  P > 0/05به عنوان سطح معنی دار در نظر
گرفته شد.
یافتهها
نتایج مطالعه تأثیر معنی دار شکل دستگیره قیچی را بر
شاخصهای کاهش نیروی چنگشی ظریف انگشتان و پوسچر مچ
دست در جهت  U/Rنشان داد ،ولی از نظر  F/Eمچ دست نتایج
معنی دار نبود .نتایج مربوط به نیروی چنگشی ظریف دست قبل
و بعد از کار با هر قیچی در جدول  2آورده شده است .از نظر
کاهش نیروی چنگشی ظریف انگشتان ،تفاوت کلی بین دستگیره
قیچیها معنی دار بود ( .)P > 0/01کمترین میزان کاهش نیروی
چنگشی ظریف بین قبل و بعد از کار با هر قیچی مربوط به قیچی
نوع  2بود که برابر با  2/4درصد بود ،در حالی که بیشترین کاهش
میزان نیرو برای قیچیهای رایج در بازار ثبت گردید ( .)%7نتایج
آزمون تعقیبی سیداک تفاوت معنی داری را از نظر میزان کاهش
نیروی چنگشی ظریف بین قیچی نوع  2و نوع رایج موجود در
بازار نشان داد (.)P > 0/01

جدول  :2نیروی چنگشی ظریف (بر حسب کیلوگرم) دست قبل و بعد از کار با هر قیچی و کاهش نیروی عضالنی (بر حسب درصد)
نیروی چنگشی ظریف – قبل ()kg

نیروی چنگشی ظریف – بعد ()kg

کاهش نیروی عضالنی

میانگین (انحراف استاندارد)

میانگین (انحراف استاندارد)

%

6

(8/5)2/5

(8/1)2/5

4/8

2

(8/4)2/5

(8/4)2/4

2/4

9

(8/6)2/7

(8/1)2/8

6/0

( 4نوع رایج)

(8/6)2/9

(8/0)2/8

7/0

نوع قیچی
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جدول  :9پوسچر مچ دست در حین کار با قیچیهای با طراحی مختلف
پوسچر مچ دست

نوع قیچی

*F/E

*U/R

طبیعی

غیرطبیعی

طبیعی

غیرطبیعی

6

(20)83/3

(4)16/7

(12)50/0

(12)50/0

2

(3)12/5

(21)87/5

(11)45/8

(13)54/2

9

(3)12/5

(21)87/5

(10)41/7

(14)58/3

( 4نوع رایج)

(2)8/3

(22)91/7

(10)41/7

(14)58/3

* طبیعی 20-0 :درجه ،غیرطبیعی 20> :درجه .اعداد موجود در جدول بیانگر فراوانی و (درصد) افراد مورد مطالعه میباشند.
نتایج مطالعه همچنین تفاوت معنی داری را از نظر پوسچر مچ
دست در جهت  U/Rدر حین استفاده از قیچیهای با طراحی
مختلف نشان داد ( .)P > 0/001جدول  3توزیع پوسچرهای
مختلف مچ دست را برای قیچیهای با طراحی مختلف نشان
میدهد .همانگونه که مالحظه میشود ،وضعیتهای طبیعیتری
از حالت  U/Rمچ دست برای قیچی نوع  )%83( 1در مقایسه با
سایر طراحیها ثبت گردیده است .نتایج آزمون تعقیبی سیداک
نیز تفاوت معنی داری را در این رابطه نشان داد (.)P > 0/001
بحث
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر سه نوع دستگیره طراحی
شده قیچی خیاطی بر روی نیروی چنگشی ظریف انگشتان و
پوسچر مچ دست کاربران و همچنین مقایسه نتایج آنها با
نتایج حاصل از کار با قیچیهای خیاطی رایج موجود در بازار
موجود ،انجام گرفت .در این مطالعه چندین فرضیه برای بهبود
طراحی قیچی خیاطی با تا کید بر اصالح طراحی دستگیره ابزار
که از نقطه نظر ارگونومیکی مهمترین قسمت ابزار دستی
محسوب میشود  ،مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این مطالعه
مقداری بهبود را از نظر نیروی چنگشی ظریف دست و
همچنین پوسچر مچ دست در حین کار با برخی از قیچیهای
طراحی شده در مقایسه با نوع رایج در بازار نشان داد .در این
رابطه ،قیچی نوع  2باعث بهبود قابل مالحظهای از نظر نیروی
چنگشی ظریف انگشتان در مقایسه با نوع رایج در بازار شد.
با این وجود ،سایر قیچیهای طراحی شده (یعنی قیچیهای نوع
 1و  ) 3بهبود قابل مالحظهای را در این رابطه نشان ندادند.
متاسفانه مطالعه مشابه دیگری که بتوان نتایج مطالعه حاضر
را با آن مورد مقایسه قرار داد وجود نداشت .با این وجود ،این
یافته بیانگر این نکته است که مالحظه طراحی در قیچی نوع
 2که بر اساس کاهش دامنه حرکتی انگشت شست از طریق
نزدیک کردن حلقه باالیی قیچی به محل اهرم قیچی صورت
گرفته است میتواند از اهمیت بیشتری در مقایسه با سایر
مالحظات مورد مطالعه از جمله مالحظه مورد آزمون در

طراحی قیچی نوع  3یعنی در نظر گرفتن فضای اضافی برای
انگشتان ( ) clearanceاز طریق تغییر شکل حلقه پایینی
قیچی و یا حتی مالحظه مربوط به قیچی نوع  1یعنی طراحی
دستگیره خمیده برای قیچی خیاطی ،برخوردار باشد .بنابراین
مشخص میشود که مالحظه طراحی به کار رفته در طراحی
قیچی نوع  2که باعث بهبود عملکرد نیروی چنگشی ظریف
کاربران شده است میتواند به عنوان یکی از مالحظات تأثیر
گذار در بهبود طراحی قیچیهای خیاطی مد ن ظر قرار گیرد .با
این وجود ،انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه میتواند اثر
بخشی طرح پیشنهادی را از نظر بهبود وضعیت ارگونومیکی
محصول نشان دهد .یکی دیگر از نتایج حاصل از این مطالعه
آن است که به جز بهبود در پوسچر مچ دست در وضعیت
 U/Rدر حین کار با قیچی نوع ( 1ق یچی با دستگیره شیب
دار یا خمیده) ،بهبود قابل مالحظه ای از نظر اعمال نیروی
چنگشی ظریف با انگشتان در هنگام کار با این نوع قیچی
مشاهد نشد .به نظر میرسد که طراحی دستگیره خمیده که
بر اساس اصل ارگونومیکی " خم کردن ابزار بجای خم کردن
مچ دست" طراحی شده است فقط باع ث بهبود پوسچر مچ
دست شده است و تغییر چندانی را در وضعیت اعمال نیروی
چنگشی ظریف انگشتان ایجاد نکرده است .این یافته شواهد
بیشتری را مبنی اهمیت بر در نظر گرفتن ماهیت و شرایط
انجام کار با محصول مورد نظر و همچنین عملکردهای مورد
نظر آن محصول جهت دستیابی به طراحیهای بهینه فراهم
میکند [ . ]22به عبارت دیگر ،این یافته به خوبی نشان
میدهد اصل طراحی ابزار با دستگیره خمیده نیز
محدودیتهای خاص خود را داراست و نمیتواند در تمامی
موارد باعث بهبود شرایط انجام کار و طراحی شود ،بلکه
شرایط انجام کار و نوع کار میتوانند از عوامل تعیین کننده
تر و تأثیر گذارتری در طراحی ابزار دستی محسوب شوند.
یافتههای مطالعه حاضر میتواند به درک بهتر گزینههای
مختلف طراحی در رابطه با قیچیهای خیاطی کمک کند .با
این وجود باید به محدودیتهای مطالعه نیز توجه اشت .اول
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نتیجه گیری
سه مدل دستگیره طراحی شده بر اساس معیارهای طراحی
 از نظر اعمال2 مختلف ارائه شدند و نتایج نشان داد که قیچی نوع
نیروی چنگشی ظریف انگشتان بهتر از قیچی نوع رایج موجود در
 این نتیجه حاکی از آن است که میتوان از طریق.بازار میباشد
 بهبود قابل مالحظهای را طراحی ابزار دستی،طراحی ارگونومیک
 سایر مالحظات طراحی یعنی، با این وجود.موجود ایجاد کرد
 باعث3  و1 مالحظات طراحی به کار رفته در قیچیهای نوع
بهبود قابل مالحظهای در عملکرد کاربران در این رابطه نشدند
که این امر میتواند بیانگر این واقعیت باشد که توصیههای
عمومی ارگونومیکی در رابطه با طراحی ابزار دستی ممکن است
 توصیه میگردد، بنابراین. کاربردی نباشند،در مورد بعضی از ابزار
که اصالح طراحی هر ابزار با توجه به شرایط و نیازهای خاص کار
 صورت،با آن ابزار و از طریق بررسی مالحظات مختلف طراحی
گیرد تا بدین ترتیب بتوان بهترین مدل طراحی را برای آن ابزار
.شناسایی کرد

اینکه یافتهها بر اساس متغیرهای مورد مطالعه یعنی نیروی
چنگشی ظریف انگشتان و پوسچر مچ دست بدست آمده ان د و
بنابراین مطالعات بیشتر با استفاده از سایر متغیرهای عینی
(برای مثال متغیرهای فیزیو لوژیکی از قبیل فعالیت الکتریکی
عضالت و همچنین استفاده از الکترگونیومتری برای پایش
پوسچر دست و مچ دست در حین کار با قیچیهای با طراحی
،)Usability( اصالح شده) و ذهنی (مانند قابلیت استفاده
 ) و راحتی) و همچنین درUser preference( ترجیح کاربران
نظر گرفتن سایر مالحظات طراحی میتواند اطالعات کاملتری
.را در رابطه با تعامل کاربر با محصول در این رابطه فراهم کند
همچنین شرکت کنندگان در این مطالعه افراد عادی و غیر
حرفهای بودند که قیچیهای خیاطی را در یک محیط کنترل
شده آزمایشگاهی و برای مدت زمان نسبتآ محدودتری در
مقایسه با شرایط کار واقعی در کارگاهها و محیطهای کاری
مورد ارزیابی قرار دادند و بنابراین این نکته باید در هنگام
.تعمیم نتایج در نظر گرفته شود
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Abstract
Introduction: Scissors are essential tools in different occupations including sewing and
clothes making. Improper design of fabric cutting scissors can lead to the development of
musculoskeletal symptoms among users. The aim of this study was to evaluate pinch
force and wrist posture while working with three designs of sewing scissors and a
traditional sewing scissors.
Methods: The first model of the scissor had a bent-handle (to improve wrist posture), the
second model had a thumb-ring that was located closer to the pivot (to reduce thumb’s
abducted position and range of movement), and the original oval ring in the third model
was changed to a hook-shaped handle (to reduce hand and finger discomfort). Pinch force
was measured using a pinch gauge and wrist posture was measured in two anatomical
planes including flexion/extension and ulnar/radial deviation using the observational
method.
Results: The results showed significant effects of scissors' design on pinch force
exertions (P < 0.01) and ulnar/radial deviation of the wrist (P < 0.001). The lowest level
of pinch force decrement between pre- and post-pinch force measurements was
recorded for the second model (2.4%), while the highest level was recorded for the
traditional model (7%). More neutral wrist postures in ulnar/radial direction (83%) were
recorded for the first model compared to the other designs.
Conclusions: The second scissors, which was designed to reduce thumb’s range of
motion and abduction, showed some improvement in pinch force compared to the
traditional model.
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