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ABSTRACT
Background: The working station has a major impact on the musculoskeletal
disorders, therefore a considerable attention to working station staff is of importance.
The aim of this study was to investigate the effect of working station on
musculoskeletal disorders among administrative staff.
Methods: 30 administrative staff participated in this analytical descriptive study.
Data was collected using Nordic Musculoskeletal Disorders Questionnaire (NMQ)
in ergonomic design intervention of three working stations (sitting, standing-andsitting, standing) before and after of intervention. Moreover, a t-test and multiple
regression were used to analyze the data.
Results: The average (standard deviation) of the age and work record of 30
participating employees were 44.3 (5) and 20 (5) years, respectively. There was a
significant correlation between the type of working station before and after the
intervention, with the expression of musculoskeletal disorders (P=0.02). There was
also a significant relationship between variables of musculoskeletal disorders in the
shoulders, necks, waist and hands at different working stations. However, there was
a significant relationship between age, work experience and BMI index with
musculoskeletal disorders.
Conclusion: According to the results of this survey the best working station is a
sitting-and-standing. Therefore, by changing the type of working stations,
musculoskeletal discomfort of the employees will be reduced appropriately.
Keywords: Working Stations, Musculoskeletal Disorders, Administrative Staff,
Ergonomic Intervention, Sitting-and-Standing
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خالصه
زمینه و هدف :ایستگاه کاری تأثیر عمده بر اختالالت اسکلتی ـ عضالنی دارد ،و به همین دلیل توجه
به ایستگاه کاری کارکنان ضروری است .این بررسی با هدف مشخص کردن تأثیر ایستگاه کاری بر دردهای
اسکلتی ـعضالنی در کارکنان اداری انجام شده است.
روشکار30 :نفر کارمند اداری در این بررسی توصیفی ـ تحلیلی شرکت کردند .دادهها با استفاده از
پرسشنامۀ اختالالت اسکلتی ـ عضالنی نوردیک در مداخلۀ طراحی ارگونومیک سه ایستگاه کاری (نشسته،
ایستاده و نشسته ـایستاده) قبل و بعد از مداخله جمعآوری و برای تحلیل دادهها از آزمون  tو رگرسیون
چندگانه استفاده شد.
یافتهها :میانگین (انحراف معیار) سن و سابقۀ کار  30کارمند شرکتکننده بهترتیب  )5(44/3و
 ) 5(20سال بود .بین نوع ایستگاه کاری قبل و بعد از مداخله ،با ابراز ناراحتیهای اسکلتی ـ عضالنی،
ارتباط معنیدار ( )p=0/02و همچنین بین متغیرهای اختالالت اسکلتی ـ عضالنی در شانه ،گردن ،کمر
و دست/مچ دست با ایستگاههای کاری ارتباط معنیدار وجود داشت .ارتباط بین سن ،سابقۀ کار و شاخص
 BMIبا اختالالت اسکلتی ـ عضالنی هم معنیدار بود.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج این بررسی ،بهترین ایستگاه کاری موقعیت نشسته ـ ایستاده است.
بنابراین ،با تغییر نوع ایستگاههای کاری ،ناراحتیهای اسکلتی ـ عضالنی کارمندان بهطور مطلوب کاهش
مییابد.
کلیدواژهها :ایستگاه های کاری ،اختالالت اسکلتی ـ عضالنی ،کارکنان اداری ،مداخالت ارگونومیک،
نشسته ـ ایستاده

مقدمه
برخالف تصور عمومی در مورد راحت بودن کارهای اداری،
شیوع بیماریهای شغلی و در رأس آن عوارض و بیماریهای
اسکلتی ـ عضالنی منجر به غیبت از کار در کارهای اداری
بسیار شایع است .بررسیها نشان میدهد که علت بیش از
نیمی از غیبتها در محیط کار بیماریها و اختالالت اسکلتی
ـ عضالنی است ] .[1آسیبهای اسکلتی ـ عضالنی از عوامل
شایع آسیبهای شغلی و ناتوانی در کارمندان اداری کشورهای
درحالتوسعه است .برای نمونه  %36/9پرستاران به این

اختالالت دچارند ] .[3 ،2بررسیها نشان میدهد که این
آسیبها ناشی از پوسچرهای نامناسب کاری است و موجب
بروز دردهای خفیف کمر تا معلولیتهای شدید میشود ].[4
تحقیقات نشان میدهد که کار طوالنیمدت نشسته به افزایش
ناراحتیهای اسکلتی ـ عضالنی در کاربران منجر میشود ]-5
 .[8ریسکفاکتورهای گوناگون در ایستگاههای کاری اداری در
وقوع این آسیبها نقش دارند ،شامل عوامل بیومکانیکی نظیر
وضعیت بدنی نامطلوب ،عوامل محیطی نظیر دما ،عوامل روانی
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رشید حیدری مقدم و همکاران | ارزیابی اثربخشی مداخلۀ ارگونومیک ایستگاه....

این بررسی نوعی بررسی مداخلهای است که در میان
کارمندان معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
کردستان ،به دلیل امکان دسترسی ،انجام شد .برای محاسبۀ
حجم نمونه میزان اطمینان  ،%95خطای نوع دوم  %20و توان
آزمون  %80در نظر گرفته شد .همچنین مقدار  p1و  2pبا
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و سازمانی همچون تقاضای باالی خدمت و عوامل فردی مثل
جنس ،سن و .[9] BMI
بنابراین بهترین رویکرد برای پیشگیری از ناراحتیهای
اسکلتی ـ عضالنی ،طراحی ایستگاههای کاری با پوسچرهای
کاری قابل تنظیم و متنوع در طول روز کاری است ].[10
همچنین در مجموعهای از مداخالت ارگونومیک ،برای تغییر
وضعیت بدن از نشسته به ایستاده ،زمانهای استراحت در
حین کار پیشنهاد شده که در این صورت راه رفتن در طول
زمان استراحت یکی از مداخالت است ] .[11با توجه به نتایج
تحقیقات یکی از مهمترین راهکارهای کاهش مشکالت
اسکلتی ـ عضالنی در محیطهای کاری اداری توجه به
ویژگیهای ایستگاه کاری و طراحی کار بهصورت نشسته و
ایستاده است ] .[13-10 ،8اگرچه به طور دقیق مشخص نشده
است که چه مقدار از کار را باید بهصورت ایستاده و چه مقدار
را بهصورت نشسته انجام داد ،در تحقیقات مختلف نسبتهای
کاری  1:2 ،1 :1و  3 :1را برای وضعیت نشسته ـ ایستاده
بررسی کرده و تأثیر آن را در بهرهوری و ناراحتی سنجیدهاند،
ولی تاکنون به نسبت بهینه نرسیدهاند ] .[14شواهد نشان
میدهد که میزان ناراحتی کاربران ایستگاههای نشسته ـ
ایستاده در طول  6ماه تا یک سال به نصف کاهش یافته است
] .[16 ،15درنتیجه و بر اساس آن چه گفتیم ،ویژگیهای
ایستگاه کاری ،بهویژه ارتفاع ایستگاه کاری از عوامل اصلی در
ایجاد ،بروز و شیوع مشکالت اسکلتی ـ عضالنی است ].[17
با توجه به نتایج جستوجوی محقق ،و همانگونه که
اشاره شد ،در این زمینه بررسیای در کشور انجام نشده و
بررسیهای خارج از کشور نیز به نتیجۀ واحدی در زمینۀ نوع
ایستگاه کاری اداری بهینه نرسیده و از سویی بیماریها و
اختالالت اسکلتی ـ عضالنی یا تشدید دردهای مربوط به آن
در کارهای اداری و دفتری شیوع باال دارد ،لذا این بررسی
بهمنظور مشخص کردن تأثیر نوع ایستگاه کاری (نشسته،
ایستاده و نشسته ـ ایستاده) بر میزان ناراحتیهای اسکلتی ـ
عضالنی انجام شده است.

استفاده از مقالۀ مشابه بهترتیب  0.45و  0.13در نظر گرفته
شد .بنابراین حجم نمونۀ مورد نیاز در هر یک از ایستگاههای
کاری  30نمونه محاسبه شد.
در ابتدا جلسۀ هماهنگی با معاونت امور بهداشتی و
مسئول امور اداری برگزار شد .پسازآن  30نفر کارمند (15
نفر زن و  15نفر مرد) به صورت تصادفی و با داشتن حداقل
یک سال سابقۀ کار و حداقل سه ساعت کار اداری نشسته در
روز انتخاب و افرادی که بر اثر حادثه دچار درد یا ناراحتی در
اندامهای مختلف بدن شده بودند یا قبل از انتصاب در این
شغل دچار ناراحتی اسکلتی ـ عضالنی بودند ،از بررسی خارج
شدند .جلسۀ آموزشی توجیهی برای کارمندان انتخابشده نیز
برگزار شد و افراد فرمهای رضایتنامۀ کتبی را تکمیل کردند
و به آنان اطمینان داده شد که اطالعات و پاسخهای آنان بینام
و محرمانه خواهد ماند .سپس میزان شکایات اسکلتی ـ
عضالنی کارمندان در یک سال گذشته با استفاده از پرسشنامۀ
نوردیک برآورد شد .پرسشنامۀ نوردیک را  Kuorinkaو
همکاران در سال  1187در انستیتوی بهداشت حرفهای
کشورهای حوزۀ اسکاندیناوی ،با هدف بررسی شیوع اختالالت
اسکلتی ـ عضالنی ،طراحی و تدوین کردهاند .پرسشنامۀ
نوردیک متشکل از سه پرسشنامۀ بیوگرافی ،نقشۀ بدن و
مشکالت اعضای حرکتی و شامل  27پرسش با پاسخهای بلی
و خیر است .پرسشهایی که هر ناحیه از بدن را در  12ماه
گذشته و  7روز گذشته ارزیابی میکند .روایی و پایایی این
پرسشنامه در بررسیهای قبلی تأیید شده است ].[18
بهمنظور جمعآوری اطالعات آنتروپومتریک افراد ،وضعیت
ابعاد بدنی کارمندان با استفاده از دستگاه آنتروپومتر ثبت و
بانک اطالعاتی آن تدوین شد .در مرحلۀ بعد با استفاده از
دادههای آنتروپومتریک جمعآوریشده به طراحی ایستگاههای
کاری ارگونومیک نشسته ،ایستاده و نشسته ـ ایستاده اقدام
شد .در طراحی ایستگاه نشسته از همان وسایل قبل از مداخلۀ
فرد با اعمال چیدمان و تغییرات خاص براساس اصول
ارگونومیک استفاده شد ،در طراحی ایستگاه ایستاده از یک
میز کوچک با قابلیت تغییر ارتفاع و قرارگیری روی میز عادی
اداری استفاده و ،براساس دادههای آنتروپومتریک هر فرد ،برای
کار ایستادۀ وی تنظیم شد و برای طراحی ایستگاه نشسته ـ
ایستاده یک میز کامالً متفاوت با قابلیت تنظیم الکترونیک
ارتفاع برای کارهای نشسته ـ ایستاده طراحی و ساخته شد.
در ادامه کارمندان انتخابشده بهصورت تصادفی به سه گروه
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تقسیم شدند و باز بهصورت تصادفی هر گروه در یک نوع از
ایستگاههای کاری طراحی و تعیینشده قرار گرفتند و به انجام
وظایف روزمرۀ خود پرداختند .بهنحویکه هر سه گروه در هر
سه ایستگاه به مدت یک هفته (هر هفته شش روز و هر روز
 7ساعت) کار میکردند و پس از هر هفته استفاده از ایستگاه
کاری موردنظر ،مجدداٌ دردهای اسکلتی ـ عضالنی آنان با
استفاده از پرسشنامههای نوردیک بررسی میشد .در ایستگاه
نشسته ـ ایستاده برای زمانهای نشستن و ایستادن ،بر اساس
بررسی  Husemanو همکاران در سال  ،2009نسبت 2:1
انتخاب شد ( .)15بر این اساس هر فرد در یک ساعت40 ،
دقیقه کار نشسته و  20دقیقه کار ایستاده انجام میداد و به
این منظور از نرمافزار FadeTopبرای اعالم زمان تغییر
وضعیت استفاده شد .این برنامه با محو ) (Fadeکردن
صفحهنمایش و تغییر رنگ آن به کاربر اخطار میداد و کاربر
به تغییر وضعیت اقدام میکرد.

درنهایت دادهها جمعآوری و برای تحلیل وارد نرمافزار
 SPSS19و برای تدوین نتایج بررسی از روشهای آماری
توصیفی و تحلیلی و برای آزمون استقالل از توزیع کای
اسکویر استفاده شد .از آنجا که در این بررسی یک متغیر کمی
قبل و بعد از انجام مداخله اندازهگیری شده ،برای بررسی اثر
مداخله از آزمون  tزوجی ( )paired T testاستفاده و برای
بررسی تفاوت بین سه گروه بعد از انجام مداخله از روش
تحلیل واریانس و برای بررسی ارتباط بین متغیرها از روش
همبستگی استفاده شد .سطح معنیداری آزمونهای
استفادهشده کمتر از  0/05در نظر گرفته شده است.
شرایط ایستگاه کاری قبل و بعد از اجرای مداخالت ،یعنی
ایستگاههای کاری نشسته قبل از مداخله ،نشسته بعد از
مداخله ،ایستاده و نشسته ـ ایستاده بعد از مداخله در شکل 1
آمده است.

شکل  .1شرایط ایستگاه کاری افراد شرکتکننده در بررسی ،ایستگاه کاری نشسته قبل از مداخله ( )Aو ایستگاه نشسته بعد از مداخله ( ،)B1ایستگاه
ایستاده ( ،)B2ایستگاه نشسته ـ ایستاده ()B3

یافتهها
میانگین (انحراف معیار) سن و سابقۀ کاری  30کارمند
اداری معاونت بهداشتی بهترتیب  )5(44/3و  )5(20سال و
میانگین (انحراف معیار) شاخص تودۀ بدنی  BMIافراد مورد
بررسی  )3/4(27/5بود .تحصیالت افراد مورد بررسی به صورت
 %60کارشناسی و  %40کارشناسی ارشد و باالتر بود .سایر
اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهای زمینهای و دموگرافیک

افراد شرکتکننده ،که حاصل تحلیل قسمت اول پرسشنامۀ
نوردیک (پرسشنامۀ بیوگرافی) است ،در جدول  1آمده است.
نتایج حاصل از تحلیل شاخصهای دموگرافیک با
اختالالت اسکلتی ـ عضالنی در طول یک سال گذشته و قبل
از مداخله در جدول شمارۀ  2آمده است .همانگونه که در
جدول شمارۀ  2مشاهده میشود ،بیشترین اختالل در ناحیۀ
گردن با  %56/67و کمترین اختالل در ناحیۀ آرنج با %13/3
گزارش شده است.
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متغیر
سن (سال)

سابقۀ کار فعلی (سال)

نمایۀ توده بدن
)(kg/m2

>35

1

3/3

35-45

19

63/3

<45

10

33/3

>10

0

0

10-15

6

20

<15

24

80

18/5-24/9

7

23/3

25-29/9

17

56/7

<30

6

20

کارشناسی

18

60

کارشناسی ارشد و باالتر

12

40

جدول  .2اختالالت اسکلتی ـ عضالنی در یک سال گذشته و براساس شاخصهای دموگرافیک
احساس درد در اندام

P-Value

فراوانی
(درصد)

سن

سابقۀ کار

BMI

0/014

0/017

0/231

شانه

)40(12

0/166

0/015

0/036

آرنج

)13/3(4

0/163

0/361

0/952

ران

)30(9

0/598

0/842

0/825

گردن

)56/7(17

دست/مچ دست

)43/3(16

0/029

0/464

0/691

قسمت فوقانی پشت

)16/7(5

0/865

1

0/084

قسمت تحتانی پشت

)60(18

0/377

0/576

0/655

زانوها

)46/7(14

0/630

0/464

0/763

مچ پاها

)26/7(8

0/211

0/68

0/41

* مقادیر ستارهدار ارتباط معنیدار بین اختالالت اسکلتی ـ عضالنی و شاخصهای دموگرافیک را در یک سال گذشته نشان میدهد

نتایج حاصل از تحلیل قسمت دوم پرسشنامۀ نوردیک
(پرسشنامۀ  )body mapقبل از اجرای طرح نشان داد که
درمجموع  %86/7از کارمندان( 26نفر) به حداقل یک مورد
از این نوع اختالالت دچار شدهاند ،که بیشترین آن در گردن
و کمر (تحتانی پشت)  %60گزارش شده است .همچنین بعد
از اجرای طرح مداخالت در ایستگاه کاری ،باالترین میزان
شکایات از ناراحتیهای اسکلتی ـ عضالنی در ایستگاه کاری
نشسته  %43/3در گردن ،در ایستگاه کاری ایستاده %66/7
در ناحیۀ کمر ،در ایستگاه کاری نشسته ـ ایستاده  %23/3در
ناحیۀ کمر (انتهای کمر) گزارش شده است .برای مقایسۀ
وجود یا نبود دردهای اسکلتی ـ عضالنی در نواحی مختلف
قبل از مداخله و در موقعیت نشسته ،قبل از مداخله و در
موقعیت ایستاده و همچنین قبل از مداخله و در موقعیت
نشسته ـ ایستاده از آزمون مکنمار استفاده شد که نتایج آن
در جدول 3آمده است .نتایج حاکی از این است که رابطۀ
معنیداری بین متغیرهای احساس درد یا ناراحتی در ناحیۀ

60

گردن ،شانه ،کمر و دست /مچ دست در مقایسۀ ایستگاه
کاری نشسته ـ ایستاده با وضعیت قبل از مداخله وجود دارد.
در مقایسۀ ایستگاه ایستاده نسبت به قبل از مداخله صرفاً
درد در ناحیۀ دست/مچ دست معنیدار بود .در مقایسۀ
هیچیک از متغیرها (اندامها) در ایستگاههای کاری نشسته
بعد از مداخله و قبل از مداخله رابطۀ معنیدار وجود نداشت.
همچنین رابطۀ معنیدار بین متغیرهای احساس دردی
که با کار بدتر شده و درد یا ناراحتیای که در کار و
فعالیتهای روزانه مداخله داشته نیز صرفاً در مقایسۀ بین
قبل از مداخله و ایستگاه نشسته ـ ایستاده وجود داشت.
نتایج حاصل از تحلیل قسمت سوم پرسشنامۀ نوردیک
(پرسشنامۀ مشکالت اعضای حرکتی) ،که مربوط به گزارش
درد مفاصل در نواحی مختلف بدن افراد شرکتکننده قبل و
بعد از مداخله است ،در جدول  4آمده است .برای مقایسۀ
وجود یا نبود مشکل در مفاصل بدن در نواحی مختلف قبل
از مداخله و در موقعیت نشسته یا در موقعیت ایستاده و
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تحصیالت

سطوح متغیر

فراوانی

درصد

] [ DOI: 10.30699/jergon.5.4.56

جدول  .1یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای دموگرافیکی افراد شرکتکننده در بررسی

فصلنامۀ علمی پژوهشی ارگونومی | دوره  5شماره  | 4زمستان1396

] [ DOI: 10.30699/jergon.5.4.56

همچنین قبل از مداخله و در موقعیت نشسته ـ ایستاده از
آزمون مکنمار استفاده شد .تحلیل نتایج مربوط به احساس
درد در مفاصل نیز نشان داد که در مفاصل گردن ،شانه ،مچ
دست ،کمر (تحتانی پشت و فوقانی پشت) و زانوها رابطۀ
معنیدار بین شرایط قبل از مداخله و بعد از مداخله در

موقعیت نشسته ـ ایستاده وجود دارد .ولی در مقایسۀ وجود
یا نبود مشکل در هریک از مفاصل بدن بین ایستگاههای
کاری قبل از مداخله و بعد از مداخله در وضعیت نشسته و
همچنین قبل از مداخله و بعد از مداخله در وضعیت ایستاده
رابطۀ معنیدار وجود نداشت.

جدول  .3احساس درد یا ناراحتی اسکلتی ـ عضالنی در نواحی مختلف بدن افراد شرکتکننده در بررسی قبل و بعد از اجرای طرح مداخله
اختالالت
متغیر

اسکلتی ـ عضالنی
قبل از اجرای مداخله
فراوانی (درصد)

ایستاده

نشسته
آزمون مکنمار
)(P-Value

فراوانی (درصد)

آزمون مکنمار
)(P-Value

فراوانی (درصد)

)86/7(26

)80(24

0/488

)96/7(29

)10(3

)3/3(1

0/301

)6/7(2

0/64

بازو

0

0

0

)3/3(1

0/313

شانه

)40(12

)33/3(10

0/592

)40(12

1

گردن

آرنج

0/161

آزمون مکنمار
)(P-Value

فراوانی (درصد)
)50(15

0/02

)3/3(1

0/301

0

0

)10(3

0/007

)56/7(17

)43/3(13

0/302

)33/3(10

0/069

)16/7(5

0/001

ران

)30(9

)13/3(4

0/117

)26/7(8

0/774

)13/3(4

0/117

پاشنه

)30(9

)23/3(7

0/559

)43/3(13

0/284

)16/7(5

0/222

باالی کمر

)10(3

)6/7(2

0/64

)16/7(5

0/448

0

0/076

وسط کمر

)20(6

)16/7(5

0/739

)30(9

0/371

0

0/01

انتهای کمر

)53/3(16

)36/7(11

0/194

)20(6

0/292

)23/3(7

0/017

باسن

)10(3

)10(3

1

)20(6

0/278

0

0/076

دست /مچ دست

)53/3(16

)40(12

0/301

)26/7(8

0/035

)20(6

0/007

درد سایر قسمتها

)6/7(2

)6/7(2

1

)33/3(10

0/01

)3/3(1

0/554

درد یا ناراحتی مانع انجام
کار

)56/7(17

1

)56/7(17

0/793

)60(18
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تجربه درد یا ناراحتی افراد
حداقل در یک اندام

درصد اختالالت اسکلتی ـ عضالنی بعد از اجرای طرح مداخله (طراحی ایستگاه کاری)
نشسته ـ ایستاده

0/008

)23/3(7

* مقادیر ستارهدار ارتباط معنیدار بین شرایط قبل و بعد از مداخله را نشان میدهد.

جدول  .4احساس درد یا ناراحتی ناشی از اختالالت اسکلتی ـ عضالنی در بدن افراد شرکتکننده در بررسی قبل و بعد از اجرای طرح مداخله
درصد اختالالت اسکلتی ـ عضالنی بعد از اجرای طرح مداخله (طراحی ایستگاه کاری)

اختالالت
متغیر

نشسته

اسکلتی ـ عضالنی
قبل از اجرای مداخله
فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

ایستاده
آزمون مکنمار
)(P-Value

فراوانی (درصد)

نشسته ـ ایستاده

آزمون مکنمار
)(P-Value

فراوانی (درصد)

آزمون مکنمار
)(P-Value

گردن

)60(18

)36/7(11

0/071

)36/7(11

0/071

)13/3(4

0/001

شانه

)53/3(16

)30(10

0/067

)30(10

0/067

)10(3

0/001

آرنج

)13/3(4

)3/3(1

0/161

)10(3

0/688

)3/3(1

0/161

مچ دست

)53/3(16

)30(10

0/067

)30(10

0/067

)20(6

0/007

فوقانی پشت

)16/7(5

)13/3(4

0/718

)20(6

0/739

0

0/02

تحتانی پشت

)60(18

)36/7(11

0/071

)66/7(20

0/592

)30(10

0/02

رانها

)26/7(8

)20(6

0/542

)30(10

0/774

)13/3(4

0/197

زانوها

)46/7(14

)33/3(1

0/292

)43/3(13

0/795

)20(6

0/028

مچ پاها

)26/7(8

)20(6

0/542

)36/7(11

0/405

)20(6

0/542

* مقادیر ستارهدار ارتباط معنیدار بین شرایط قبل و بعد از مداخله را نشان میدهد.

بحث و نتیجه گیری
در این بررسی تأثیر نوع ایستگاه کاری (نشسته ،ایستاده
و نشسته ـ ایستاده) بر ناراحتیهای اسکلتی ـ عضالنی
مشخص شده است .طبق نتایج بین طراحی صحیح و
ارگونومیک ایستگاه کاری بر اساس ابعاد آنتروپومتریکی افراد
و ابراز ناراحتی در بخشهای مختلف بدن ارتباط قوی و
معنادار ،بهویژه در نواحی درگیر بدن در مشاغل اداری ،وجود

دارد .نتایج حاصل از این تحقیق ،مشابه اکثر بررسیهای
دیگر در این زمینه است و دیدگاه  )1970( van Welyرا
مبنی بر اینکه ایستگاه کاری بر بروز اختالالت اسکلتی ـ
عضالنی اثر دارد ،تأیید میکند ] .[19بهطورکلی ،وضعیت
ارگونومیکی ایستگاه کاری افرادی که اختالل اسکلتی ـ
عضالنی داشتند ،بسیار نامناسب ارزیابی شد.
در این بررسی درصد ناراحتیهای اسکلتی ـ عضالنی
ال
قبل از اجرای طرح مداخله (که دارای ایستگاه کاری کام ً
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نشسته بوده) در طول یک سال اخیر بیشتر در نواحی گردن
( ،)%60کمر ( ،)%60مچ دست ( ،)%53/3شانه ( )%53/3و
زانو ( )%46/7بوده ،که علت آن استفاده از صندلی و میزهای
غیر ارگونومیک و غیراستاندارد و نامتناسب بودن ابعاد میز و
صندلی در ایستگاههای کاری کارکنان با اندازههای ابعاد
بدنی آنها و نشستن طوالنیمدت در وضعیتهای بدنی
نامناسب و غیر ارگونومیک بوده است .در بعضی از بررسیها
شایعترین نواحی دچار اختالالت اسکلتی ـ عضالنیِ کارکنان
گردن و کمر گزارش شده است .بیشترین شیوع اختالالت
اسکلتی ـ عضالنی در بین کاربرانِ کامپیوتر در ناحیۀ گردن،
شانه ،کمر و پشت بود که با نتایج حاصل از این پژوهش
همسوست ].[20
پس از مداخله و طراحی ارگونومیک ایستگاههای کاری،
مخصوصاً طراحی و ساخت میز قابل تنظیم الکترونیک
متناسب با ابعاد بدنی افراد شاغل برای ایستگاه کاری نشسته
ـ ایستاده و میز کوچک قابل تنظیم برای ایستگاه کاری
ایستاده ،ناراحتیهای اسکلتی ـ عضالنی فقط در طول یک
هفته بعد از استفاده از آن به میزان زیادی کاهش یافت،
بهگونه ای که در ایستگاه کاری ایستاده میزان ناراحتی در
گردن ،شانه و دست/مچ دست هرکدام  %23/3بهبود یافت،
با این حال بیشترین ناراحتی در این ایستگاه کاری مربوط به
کمر بود که از  %60در حالت نشسته به  %66/7در حالت
ایستاده رسید و حدود  %6/7افزایش نشان داد.علت این امر
عالوه بر پوسچر نامناسب ایستادۀ کارکنان ،به افزایش فشار
و وزن بدن در این حالت مربوط است .در ایستگاه کاری
نشسته بعد از مداخله اگرچه به دلیل طراحی مجدد و رعایت
اصول ارگونومیک ،ناراحتیهای اسکلتی ـ عضالنی کاهش
یافت ،به دلیل نشستن طوالنیمدت و نداشتن تحرک بدنی
در مقایسه با قبل از مداخله در هیچیک از متغیرها تغییر
معنیدار ایجاد نشد.
ال
اما در ایستگاه کاری نشسته ـ ایستاده شرایط کام ً
متفاوت بود .پس از بهکارگیری میز قابل تنظیم الکترونیک،
گزارش ارگونومیکی افراد از شرایط کاری خود (خودگزارشی
با استفاده از پرسشنامۀ نوردیک) به میزان زیادی تغییر کرد.
پس از طراحی این ایستگاه کاری (شکل  )3Bبیشترین
ناراحتی در نواحی کمر ( ،)%23/3دست /مچ دست و زانو هر
یک فقط  %20گزارش شد ،به این معنا که در اکثر این نواحی
میزان درد و ناراحتی بهطور متوسط  %20کاهش یافته است.

ال تأییدکنندۀ
گزارش مربوط به میزان درد در مفاصل نیز کام ً
ادامۀ روند درد در نواحی بدن و تأییدکنندۀ نتایج بررسی
 Peter Leو همکاران در خصوص افزایش میزان ناراحتی
ستون فقرات در ایستگاههای ایستاده و کاهش میزان
ناراحتی ستون فقرات در ایستگاههای نشسته ـ ایستاده به
نسبت ایستگاههای کاری صرفاً نشسته یا صرفاً ایستاده است
و به طور کلی نشان میدهد که وضعیت نشسته ـ ایستاده
مطلوبتر است ] .[21نتایج این بررسی حاکی از آن است که
با افزایش سن ناراحتیهای اسکلتی ـ عضالنی در برخی از
نواحی بدن مانند گردن و دست/مچ دست افزایش مییابد و
این نتایج با بررسیهای قبلی در این زمینه منطبق است
] .[22براساس این بررسی ،با افزایش سابقۀ کار ناراحتیهای
اسکلتی ـ عضالنی افزایش مییابد و میزان سابقۀ کاری عامل
مؤثر در شدت ناراحتیهای اسکلتی ـ عضالنی است و این
موضوع در بررسیهای پیشین نیز نشان داده شده است
] .[23به این ترتیب  BMIنیز بهعنوان یکی از ویژگیهای
دموگرافیک افراد مورد بررسی بر ناراحتیهای اسکلتی ـ
ال در ناحیۀ شانه ،تأثیر میگذارد ،این نتایج
عضالنی ،مث ً
تأییدکنندۀ بررسی  Lorusso Aو همکاران است که وضعیت
نامناسب شاخص تودۀ بدنی فرد را مستعد اختالالت اسکلتی
ـ عضالنی میکند ] .[24نتایج این بررسی تأثیر نسبت 2:1
زمانهای نشسته و ایستادۀ  Husemanو همکاران را بر
کاهش ناراحتیهای اسکلتی ـ عضالنی تأیید میکند .بررسی
نسبتهای دیگر در این تحقیق میسر نبود و انجام آن در
پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود .عالوه بر طراحی صحیح
ایستگاه کاریِ منطبق با اصول ارگونومیک و آنتروپومتریکی
افراد ،ضروری است در محیط کار عوامل محیطی از قبیل
صدا و گرما ،و عوامل روانی و سازمانی نیز در نظر گرفته و
رعایت اصول فردی و سازمانی ارگونومیک نیز به افراد آموزش
داده شود تا اهمیت و تأثیر ایستگاه کاری نشسته ـ ایستاده
نسبت به حاالت دیگر بهتر نمایان شود.
در نگاهی کلی ،نتایج حاکی از آن است که بهترین حالت
ایستگاه کاری نشسته ـ ایستاده است .البته تأثیر احتمالی،
که در پرسشنامۀ نوردیک در نظر گرفته شده در حداقل زمان
بررسی شده و الزم است در طوالنیمدت (حداقل پس از
شش ماه) دوباره انجام شود تا تأثیر ایستگاه کاری نشسته ـ
ایستاده را بهتر نشان دهد .ازجمله محدودیتهای این بررسی
کمبود میزهای مورد استفاده در ایستگاه ایستاده و نشسته ـ
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: و شناسۀ اختصاصی کمیتۀ اخالق1395/12/10
پژوهشگران
.است
IR.UMSHA.REC.1395.550
سپاسگزاری خود را از معاون محترم پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی همدان و از کارکنان محترم معاونت بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان به دلیل قبول زحمت و
.همکاری بیشائبه در اجرای این تحقیق ابراز میدارند
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