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Background: Attention to the workstations of the employees and their quality of 

work life has become increasingly important due to the increased competition in the 

organizations. The present study aimed to investigate the relationship between the 

ergonomic situation of the workstations and musculoskeletal disorders with the 

quality of work life and demographic variables in the administrative staff of the 

Tehran Municipality. 
 

Methods: The present study was a descriptive and analytical one. The statistical 

population included a total of 600 persons, working in one of the regions in the 

Tehran Municipality. Of the 600 staff, a total of 255 were selected as the available 

sample group. The instruments consisted of the questionnaires, including the 

individual and occupational information, the Nordic questionnaire, the Walton 

Quality of work life, and the checklist of the ergonomic indices of the working 

environment for the administrative staff. In order to analyze the data, Student’s t-test 

and multiple regression analysis were used.  

Results: In this study, the majority of the samples were females (56.9%) with a 

mean age of 33 years. A significant positive relationship was observed between all 

the ergonomic indices and the quality of work life. Significant correlations among 

the parameters such as age, education, sleeping at night, psychological conditions, 

musculoskeletal disorders of the neck, shoulder, and foot were observed 

simultaneously with the quality of work life. The quality of work life of an employee 

could be predicted through the musculoskeletal disorders and demographic variables 

but could not be predicted by the ergonomic indicators. 
 

Conclusion: In this study, a relationship existed between the ergonomic 

condition of the workstations and musculoskeletal disorders with the quality of work 

life and demographic variables. Therefore, the physical condition and the quality of 

the work life of the employees would be positively affected by the improvement of 

the ergonomic condition of the workstations.  
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 پژوهشیمقالۀ  

 یزندگ تیفیک با یعضالنـ  یاسکلت اختالالت و کار یهاارتباط وضعیت ارگونومیکی ایستگاه

 ی و متغیرهای دموگرافیکی در کارکنان اداری شهرداری تهرانکار
 

 7صارمی، مهناز 2، امیر کاوسی*2، شهناز طباطبایی0زادهقاسم پژواک

 

 و یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه سالمت، دانشکدة ست،یزطیو مح یمنیگروه ا ،یارگونوم ارشد یکارشناس یدانشجو .1

 رانیا تهران، ،یبهشت دیشه یدرمان

 رانیاتهران،  ،یبهشت دیشه یعلوم پزشک دانشگاه سالمت، دانشکدة ست،یزطیو مح یمنیا گروه ار،یدانش .2

 رانیا تهران، ،یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه سالمت، دانشکدة ست،یزطیمح و یمنیا گروه ار،یاستاد .3

 

 خالصه  اطالعات مقاله

 33/12/1315 :افتیدر

 23/13/1311 :رشیپذ

 33/11/1311: نیآنال انتشار

 

 در یکار یزندگ تیفیکار و ک یهاستگاهیاتوجه به  ها،سازمان روزافزونرقابت  لیدل به :هدفینه و زم

 یکیارگونوم تیوضع نیارتباط ب یمطالعه با هدف بررس نیااست.  افتهی یروزافزون تیاهم کارکنان

ارکنان ی و متغیرهای دموگرافیکی در ککار یزندگ تیفیبا ک یـ عضالن یکار و اختالالت اسکلت یهاستگاهیا

 اداری یکی از مناطق شهرداری تهران انجام شد.

 یِکارکنان ادار از تن 133آن شامل  یآمار جامعةاست و  یلیتحلـ  یفیپژوهش از نوع توص نیا :کارروش

در نظر گرفته  دسترس در نمونةگروه  عنوانبه ها،آننفر از  255تهران بودند.  یاز مناطق شهردار یکی

والتون و  یشغل یزندگ تیفیک ک،ینورد ،یشغلـ  یفرد اطالعات یهانامهپرسششامل  ابزار، شدند.

 ونیو رگرس t آزموناز  هاداده لیتحل یبود. برا یکار ادار طیمح یکیارگونوم یهاشاخص ستیلچک

 چندگانه استفاده شد.

 یهاشاخص تمام نیب .دهندیم لیسال تشک 33 یسن نیانگیمبا  هازن را( %1/51ها )نمونه شتریب ها:یافته

 الت،یسن، تحص یرهایمتغ نیو مثبت وجود دارد. ب داریارتباط معن ،یزندگ تیفیک نمرةبا  ،یکیارگونوم

 یشغل یدگزن تیفیدر گردن، شانه و پا، با ک یعضالنـ  یاسکلت اختالالت ،یروان طیشرا شبانه، خواب زانیم

 و یعضالنـ  یاختالالت اسکلت قیرا از طر یشغل یزندگ تیفیک توانیموجود دارد.  یداریارتباط معن

 یکیارگونوم یهاشاخص قیطر از توانینمرا  ینیبشیپ نیا یول ؛کرد ینیبشیپ یکیدموگراف یرهایمتغ

 انجام داد.

 با ارکنانک یعضالنـ  یو اختالالت اسکلت یکار یهاستگاهیا یکیارگونوم تیوضع نیب :نتیجه گیری

 یِکیارگونوم تیوضع بهبود با بیترت نیبد. دارد وجود ارتباط کیدموگراف یرهایمتغ و یشغل یزندگ تیفیک

قرار  ریتأثتحت  یمطلوب طوربهکارمندان  یشغل یزندگ تیفیو ک یجسمان تیکار، وضع یهاستگاهیا

 .ردیگیم

 .یهردارش ،ی، کارکنان اداریکار ی، کیفیت زندگیعضالن -یتاسکل اختالالت ،یکار یهاستگاهیا :هادواژهیکل

 :مسئول ۀسندینو

  شهناز طباطبایی

 زیست،یطو مح یمنیگروه ا یار،دانش

 یدانشکدة سالمت، دانشگاه علوم پزشک

 یرانتهران، ا ی،بهشت یدشه

 31217733111 ن:تلف

 یک:الکترون پست
sh.tabatabaei@sbmu.ac.ir  

 

 

این مقاله،  برای دانلود
کد زیر را با موبایل خود 

 اسکن کنید. 
 

 

 

 

 

 مقدمه

 شیافزا موجب که یموضوعات به پژوهشگران ،امروزه

 تیدرنها و خدمت ترک و بتیغ کاهش کارکنان، عملکرد

 هاآن( Quality of work life) یشغل یزندگ تیفیک شیافزا

نامناسب بدن و  تیوضع. پردازندیم و کنندیم توجه شود،

 از (Workstations) یکار یهاستگاهیا یبودن طراح فیضع

 یغلش یزندگ تیفیک کاهندةعوامل  ازجمله ،یکیارگونوم نظر

 یکیارگونوم یطراح رو،نیازا. ]1[ شوندیمکارکنان محسوب 

. دارد ییبسزا تیاهم یادار یهاطیمحدر  یکار یهاستگاهیا

 و هاحالتانجام دادن کار،  تیفیک ژهیوبهکار،  طیمح طیشرا

 بدن به آن انجام یبرامجبور است  کارمندکه  ییهاحرکت

 ،یعیطب حد از تجاوز ای تکرارممکن است به علت  بدهد، خود

 لیاوس و ابزار. شود فرد یبرا یاختالالت و مشکالت جادیا باعث
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 یهاهیاس آن،بازتاب  ایبودن نور  یفضا، ناکاف کمبود نامناسب،

 کمبود اد،یز یسرما ای گرماو آلوده،  یناکاف یمزاحم، هوا

استقرار خطرناک  آور،انیزو  ازحدشیب یهوا، سروصدا انیجر

 اختالالت ،یشغل یهایماریب جادیو مواد، سبب ا لیوسا
 و شودی( مMusculoskeletal Disorders) یعضالنـ  یاسکلت

 ریتأثدر سازمان  افراد، یشغل یزندگ تیفیبر ک جهیدرنت

( اعتقاد دارد که پوسچر فرد 1173)  Van Wely.]2[ گذاردیم

 و استکار  ستگاهیا یطراح ریشدت تحت تأثهنگام کار به

با مطالعة پوسچر  کهیطوربه شود؛یم نییآن تع براساس

 یابیرزا زیکار او را ن ستگاهیا توانیکارگر/ کارمند هنگام کار، م

 .]3[ کرد

 و کارکنان حفظ و جذب یبرا ،هاسازماندر تمام  

مهم ، ارتقاء کیفیت زندگی کاری، آنان تیرضا آوردنفراهم

عاد اب یمنابع انسان یاعتقاد دارد که نظام نگهدار دراکراست. 

و  یعاطف یهایژگیوابعاد ملموس،  کنار دردارد و  یمختلف

جامعه  ای سازمان هر در که دارد وجود زین یناملموس یاحساس

 ریتأث حفظ کارکنان در که یلعوام. شودیم انینما یبه نحو

 و یمنیاقدامات ا ،یمرتبط با تندرست شتریب گذارند،یم

. [4-7[ است یدرمان خدمات و مهیب ،یبدنتیترب ،یبهداشت

 مؤلفهاز هشت  یکار یزندگ تیفیک ةباردر Walton دگاهید

 یکافمنصفانه و  پرداختاند از: که عبارت شودیم لیتشک

(The payment of fair and adequate)، و  منیکار ا طیمح

 ،(Safe and healthy working environment) یبهداشت

 Providing) مداوم تیفرصت رشد و امن نیتأم

opportunities for growth and continuous security ،)

 ،(Legalism in the organization) سازماندر  ییگراقانون

 Social dependence of) یکار یزندگ یاجتماع یوابستگ

work life)، یزندگ یکل یفضا (The overall atmosphere 

of life)، سازماندر  یو انسجام اجتماع یکپارچگی 

(Integration and social cohesion in the organization)، 

 Development of human) یانسان یهاتیقابل توسعة

capabilities )]8[. 

 ةیناح ،درد ینواح نیترجیراکه  دهندینشان م هایبررس

 یعضالنـ  یاسکلت یدردها و است( %38) کمر و( %31گردن )

در  .]1[ داردمعلمان  یشغل یزندگ تیفیبر ک یمنف یراتیتأث

ز پس ا که کردند یریگجهینتپژوهشگران  گر،ید یامطالعه

باز،  یهاطیمحمحدود به  یکارکنان از فضاها ییجابجا

 تفاوت اما افت؛ی کاهش اریبس آنان پشت یهاو درد سردردها

گردن، شانه، ساعد و مچ  یدر شدت درد در نواح یداریمعن

درصد کارکنان دچار  83حدود  .] 13[ نشد دهیددست 

گردن و کمر بودند و  یدر نواح یعضالن ـ یاختالالت اسکلت

 تاختالال وعیش نیشتریب که دهدیم نشان مطالعات سةیمقا

 ردن،گ ةیناح در وتر،یکامپ کاربران نیب یعضالنـ  یاسکلت

 .]11[شانه، کمر و پشت است 

غل، و قصد ترک ش یبا استرس شغل ،یشغل یزندگ تیفیک

که  افتندیاز محققان در ی. برخ]12[ دارد یمعنادار رابطة

کمر  ینواح درماه گذشته  12در  یعضالن یاختالالت اسکلت

 تیجنس .]13[ است مربوط یشغل یزندگ تیفیک بهو شانه 

کارگران  یکار یزندگ تیفیاز عوامل مؤثر بر ک یکی زین

 میکربنات سد یهاو کارکنان کارخانه اروپا ةیاتحاد یقرارداد

باورند که  نیا بر نظرانصاحب .]14 ، 15[ است شدهشناخته 

بر واکنش کارکنان در  یاثر مهم یکار یزندگ تیفیک

مشارکت  ،یشغل تیرضا ،یسازمان تیچون هو ییهانهیزم

 رییقصد ترک خدمت و تغ ،یتالش و عملکرد شغل ،یکار

 یابتال در کارکنان یروان و یجسم طیشرا .]11[دارد یسازمان

 بهبود و دارد ریتأث یعضالنـ  یاسکلت مزمن یدردها به هاآن

. ]17[ دهدیم رییتغ را آنان یزندگ تیفیک ط،یشرا نیا

 یزندگ تیفیک یهامؤلفه نیب یداریمعن و مثبت یهمبستگ

 گرلیتعد ریمتغ و شد افتی کارکنان یشغل تیرضا و کاری

 ریمتغ دو نیب رابطة شدت بر کاهنده یریتأث (باالتر) التیتحص

و  یکار یزندگ تیفیک نیب یمعنادار رابطة زین. ]18[ دارد

 یهایماریب یشدت و فراوان ،با تعداد یکنترل و استرس شغل

اختالالت  وعی. ش]11[ توسط محققان گزارش شد یجسم

دان کارمن یزانو و گردن من،ینش ینواح در یعضالنـ  یاسکلت

ا در نقش ر نیشتریب وتریو موس کامپ ینشان داد که صندل

 ،یادار بخش کارکنان در. ]23[ انداختالالت داشته نیبروز ا

استفاده از  زانیم باپشت  درد نیب داریمعن یارتباط وجود

رتفاع ا ز،یم ریز یخال یدرد ران و باسن با فضا ،یصندل یپشت

دست در  یریحالت قرارگ و گردن دردبا  توریمان یریقرارگ

 پژوهشگران یبرخ. ]21[ با درد شانه گزارش شد پیحالت تا

و  یکار یهاستگاهیا یکیارگونوم تینامناسب بودن وضع به

 یاقدامات کنندیم شنهادیپ و دارندها اشاره زا بودن آناسترس

. ردیانجام بگ یکار یهاستگاهیا یبرا سکیر کاهش یراستا در

 زیم یطراح زها،یچون: کم کردن ارتفاع م یاقدامات

و  کیاصول ارگونوم براساس هاستگاهیا یبازطراح ک،یارگونوم

 .]22، 23[ کارکنان یآنتروپومتر
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 مداخالت و یزندگ سبک رییتغ همچون ،یفرد مداخالت

 تیدر وضع رییتغ ،یکار یهاستگاهیدر ا رییتغ مثل ،یشغل

 یسازمان یهاتیحما نیکار و همچن انجام هنگام یبدن

. ]24[ دباش رگذاریتأث اریبر بازگشت به کار افراد بس تواندیم

سن،  نیب یارتباط معنادار که دهدینشان م قاتیاز تحق یبعض

ا ب خدمت، محل و استخدام نوع الت،یتحص زانیم کار، سابقة

 ییرهایمتغ یول ندارد؛ وجود یکار یزندگ تیفیک نمرة

عوامل مؤثر بر  ازو سطح درآمد کارکنان  تیهمچون جنس

 .]25[ندیآیم شمار به یکار یزندگ تیفیک

با  کار، طیمح در یورزش و یآموزش مداخالت یاثربخش

 ـ یاسکلت یهاو کاهش اختالالت و نشانه یریشگیهدف پ

 پشت ی)گردن و شانه( و تحتان یفوقان یهادر اندام یعضالن

بر  یورزش مقاومت آموزش برنامةکارکنان، نشان داد که 

 یول ؛داشت یمعنادار ریها تأثاختالالت و نشانه یریشگیپ

ده از و استفا یکشش ورزش برنامة دییتأ یبرا یشواهد متوسط

مداخالت  گر،ید یا. در مطالعه]21[ دست آمدماوس به

 و یبر کاهش درد گردن کارکنان ادار یمعنادار ریتأث یورزش

و اثر متوسطی بر قسمت تحتانی پشت کارکنان  تیریمد بخش

 ن،یا بر افزون. ]27[ داشت یو صنعت یبهداشت یهامراقبت

الت اختال وعیبر کاهش ش یمعنادار ریتأثفیزیکی  ناتیتمر

بر  نیسال گذشته و همچن کیهفته و  کیکارکنان در  یبدن

 .]28[سال گذشته داشت  کیها در آن یفوقان یهااندام

 یکار یهاستگاهیااین تحقیق با هدف ارزیابی ارگونومیکی 

 یکیدموگراف یرهایمتغ و یشغل یزندگ تیفیو ارتباط آن با ک

انجام شد و  تهران یشهردار مناطق از یکی در یادار کارکنان

 یکیسطح خطر ارگونوم نی. ب1از:  اندعبارتآن  یهاهیفرض

 ؛کارکنان ارتباط وجود دارد یشغل یزندگ تیفیکار و ک طیمح

 یهایژگیو بر مالحظه باکارکنان  یشغل یزندگ تیفیک نی. ب2

 یشغل یزندگ تیفی. ک3 ؛ها تفاوت وجود داردآن یکیدموگراف

 ـ یاسکلت اختالالت ،یشناختتیجمع یرهایمتغ براساس

 .است ریپذ ینیبشیپ یکیارگونوم یهاو شاخص یعضالن

 کارروش

 ها و جامعه مطالعهآوری نمونهجمع

 طوربه و است یلیتحلـ  یفیتوص نوع از پژوهش نیا

 یشهردار گانه 22 مناطق از یکی. است گرفتهانجام  یمقطع

 نظر در پژوهش انجام یبرا یدسترس امکان لیدل به تهران،

 کارکنان تن 133 یشامل تمام قیتحق نیا جامعة .شد گرفته

 تمامبود.  ش 1315 سال در تهران یشهردار مناطق از یکی

 ران،یکه شامل مد یادار یهابخشنفر کارکنان  255

 ،نمونه گروه عنوانبهبودند،  انیسرپرستان، کارشناسان و متصد

شدند. پژوهشگران پس از  یریگنمونه ،به روش در دسترس

در محل  مزبور، منطقة یشهردار رانیبا مد یهماهنگ

را با  یابتدا کارکنان ادار آنانند. حاضر شد یریگنمونه

 محرمانه ةدربار سپس کردند،خود آشنا  قیتحق یهاهدف

 انکارکن که یزماندادند.  حیتوض شده یگردآور اطالعات بودن

در محل  ینفرده یهاگروهدر  داشتند، یکمتر کار

در نظر گرفته شده بود، حاضر  هاآن یکه برا ییسروصدایب

سطح خطر  یابیکردند. ارز لیرا تکم هانامهپرسششدند و 

  یکار ادار طیمربوط به مح ستیلچکبه کمک  یکیارگونوم

 پژوهش، بهورود  یارهایمع. شدتکمیل  ابیارز کیبه دستِ 

 سن، سال 23 کمدستِ کار، سابقة سال کی کمدستِداشتن 

 هشت و یرفتار و (یشغل ریغ) یجسماناختالالت  نداشتنِ

 کیو  نامهپرسششامل سه  ابزار،. بود روزانه یادار کار ساعت

 ؛بود ریبه قرار ز ستیلچک

 یشغل ـ یاطالعات فرد نامةپرسش

 تأهل، تیوضع ت،یبه جنس مربوط پرسش 14 شامل 

رزش و ات،یدخان استعمال سابقة کار، سابقة الت،یسطح تحص

 طیمح طیشرا هاپرسشاز  یتعداد و بود دیخواب مف زانیو م

  ؛[21[ دیسنجیمکار را 

 کینورد یعضالنـ  یاختالالت اسکلت ۀنامپرسش

 1187 سال درو همکاران  Kuorinka رانامه پرسش نیا 

 ،یونایاسکاند حوزة یکشورها یاحرفه بهداشت یتویانست در

 که کردندو ارائه  یاختالالت، طراح وعیش یبا هدف بررس

نامة معروف است. پرسش کینورد نامةپرسشبه  امروزه

. ریو خ یبل یهابا پاسخ است پرسش 27 شامل کینورد

 روز 7 و گذشته ماه 12از بدن را در  هیناح 1که  ییهاپرسش

شده شناخته رانیدر ا نامهپرسش نیا. کنندیم یابیارز گذشته

 ییایو پا ییروا و اندکرده استفادهاز آن  بارها محققاناست و 

 ؛]33[ است شده دییتأآن 

 یشغل یزندگ تیفیک 

 Walton (1173 )یزندگ تیفیسطح ک ییشناسا یبرا 

که هشت  است هرا ساخت نامهپرسش نیا ،کارکنان یشغل

. 2 ؛(پرسش)سه  ی. پرداخت منصفانه و کاف1: دارد رمؤلفهیز

فرصت  نیتأم. 3 ؛(پرسش سه) یبهداشتو  منیکار ا طیمح

 سازماندر  ییگراقانون. 4 ؛(پرسش سه) مداوم تیرشد و امن

)سه  یکار یزندگ یاجتماع ی. وابستگ5 ؛(پرسش چهار)
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و  یکپارچگی. 7 ؛(پرسش)سه  یزندگ یکل ی. فضا1 ؛(پرسش

 توسعة. 8 ؛(پرسش چهار) سازماندر  یانسجام اجتماع

از  کرتیل فیط براساس( و  پرسش چهار) یانسان یهاتیقابل

 ةنیگزشده است. به  میتنظ «ادیز یلیخ»تا  «کم یلیخ»

 داده ازیامت 5 ،«ادیز یلیخ» نةیگز به و ازیامت 1 ،«کم یلیخ»

 نندةکنییتع مؤلفه،هر  یباال نمرة ،یازبندیامت ی. براشودیم

 ذکورم نامةپرسش ییایپا بیآن است. والتون ضر یباال ازیامت

 نیا ییروا ق،یتحق نی. در ااست کرده گزارش 88/3 را

 و یبررستن از روانشناسان و متخصصان  چند را نامهپرسش

 87/3کرونباخ  یآلفا قیاز طر ییایپا بیضر و اندکرده دیتائ

  ؛]31[است  شدهمحاسبه 

 یکار ادار طیمح یکیارگونوم یابیارز لیستچک

که  است OSHA یبرگرفته از فرم اصل ستیلچک نیا 

آن  متخصصان و کارشناسان  ییمحتوا ییروا یپس از بررس

 هیکارکنان بانک ته یکار یهاستگاهیا یابیارز یبرا ،مربوط

 تسیلچک نیا یهاپرسشاست که  یگفتن. ]32[ بودند کرده

 در شاغل یادار کارکنان) قیتحق نیا نمونةگروه  یبرا

اند از: آن عبارت یهاتمیآ .است شده میتنظ( یشهردار

 نکردهنگام کار  ریمختلف درگ ی)پوسچر نواح یپوسچرکار

و  زیابعاد م شامل) زاتیتجهو  لیوسا ،(نشسته حالت در

و  لیوسا شامل) یطراحو  دمانیاستفاده شده(، چ یصندل

 ،نور) یطیمح طی(، شرایکار ستگاهیدر ا شدهواقع زاتیتجه

 یهادرب)شامل  یشهردار یکل یصدا، دما و رطوبت(، فضا

)آموزش،  یکاربست ارگونوم و( یورود و خروج و آبخور

و  یبا ارگونوم ییکار، آشنا نیاستراحت ب یهادوره

 .]33[ (یآنتروپومتر

 هاداده لیتحل و هیتجز

 عیتوز جداول) یفیتوصاز آمار  هاداده لیوتحلهیتجز یبرا 

 ونیو رگرس t یهاآزمون) یاستنباط( و درصد و یفراوان

 .شد برده بهره 11نسخه   SPSSافزارنرمچندگانه( با کمک 

 هایافته

در  یکیدموگراف یرهایمتغمربوط به  یفیتوص یهاافتهی

 اریو انحراف مع نیانگیم ضمناً شود،یم دهید 1 شمارةجدول 

 .است 18/33 ±13/1 قیتحق نیا نمونةسن گروه 

 

 
 یکیدموگراف یرهایمربوط به متغ یفیتوص یهاافته. ی0جدول 

 یکیدموگراف مشخصات یبندگروه درصد

 زن 6/19
 تیجنس

 مرد 0/37

 یدانشگاه 3/37
 التیتحص

 یردانشگاهیغ 7/09

 متأهل 3/96
 تأهل طیشرا

 مجرد 2/71

 نرمال و کم وزن 2/36
 وزن

 وزن اضافه 3/11

 یورزش نیتمر یدارا 10
 هفته طول در ورزش

 یورزش نیتمر بدون 36

 کمتر و ساعت 8 2/91
 یکار ساعت زانیم

 ساعت 8 از شیب 3/76

 سال 5 از کمتر 9/33

 سال 15 تا 5 2/37 کار سابقه

 سال 15 از شتریب 2/02

 ساعت 7 از کمتر 3/32

 ساعت 8 تا 7 نیب 0/10 خواب زانیم

 ساعت 8 از شتریب 1/9

 

 ،یکیارگونوم یهاشاخص تمام نیب، 2 جدول به توجه با

ر دار و مستقیم دی ارتباط معنیکار یزندگ تیفیک نمرةبا 

وجود دارد. شاخص کل ارگونومیکی، بیشترین  35/3سطح 

 نمرةارتباط و شاخص پوسچر کاری، کمترین ارتباط را با 

 دییأتپژوهش  اول ةیفرض نیبنابرا دارد؛ یکار یزندگ تیفیک

 .شودیم
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 نیانگیم شود،یم دهید 3 شمارةجدول  درکه  طورهمان

 3/13) برابر یطورکلبه کارکنان، یکار یزندگ تیفیک نمرة

74/48 ،است. از بین ابعاد مختلف کیفیت زندگی کاری )

  31/11) نیانگیبا م یو بهداشت منیکار ا طیمح عدبُ

 تیفرصت رشد و امن نیتأم عدنمره و بُ نیشتریب ،(41/55

نمره را داشته  نیکمتر ،(14/31 57/11) نیانگیممداوم با 

 است.

 تفاوت شود،یممشاهده  4جدول  در که طورهمان

ای متغیره بر مالحظهی با کار یزندگ تیفیک در نیانگیم

 در ،مثل جنسیت و آگاهی از ارگونومی (دوحالته یفیک)

 یزندگ تیفیک نمرة نیانگیاست. م یداریمعن 35/3سطح 

که از  یدر افراد نیو همچن ،ی مردان در مقایسه با زنانکار

 یآگاه نیاکه  یبا افراد سهیدر مقا ،دارند یآگاه یارگونوم

یت تفاوت میانگین در کیف گزارش شده است. شتریرا ندارند، ب

 مثل (چندحالته یفیک)متغیرهای  بر مالحظهی با کارزندگی 

وز، در ر رجوعاربابتعداد  کار، ةسابقتعداد افراد تحت تکفل، 

، 35/3 سطح در ،یو روان یکیزیف طیساعات خواب، شرا زانیم

 نمرة نیانگیبا م یو روان یکیزیف طیشرا یرهایمتغ نیب فقط

 .دهدیمداری را نشان ی، تفاوت معنیکار یزندگ تیفیک

 طیه شراک یکارکنان در یشغل یزندگ تیفیک نمرة نیانگیم

 طوربه ،گزارش کردند یخود را خوب و عال یو روان یکیزیف

 نیا سطوح گریداست که در  یکارکنان از شتریب یداریمعن

 مدو ةیفرض رو،نیازا. اندکردهخود را گزارش  تیوضع ر،یمتغ

 .شودیم دییتأ کیدموگراف یرهایاز متغ یدر برخ

 زانیم الت،یسن، تحص یرهایمتغ، 5 جدول به توجه با

ـ  یاسکلت اختالالت ،یروان طیشرا ساعت، 8تا  7 خواب

 تیفیک نمرة نیانگیبر م توأمان  پا، و گردن در یعضالن

 یبتا بیضر براساسدارد.  یداریمعن ریتأثی کار یزندگ

با  ،35/3 داریمعنکه در سطح  شودیم دهید شده،گزارش

ال س کی یبه ازا بیبه ترت رها،یمتغ گریدثابت گرفتن 

 34/3ی کار یزندگ تیفیک نمرة نیانگیم ،سن شیافزا

 به پلمیدفوقو  پلمید از التیتحص رییتغ با. یابدافزایش می

 22/3 یکار یزندگ تیفیک نمرة نیانگیم باالتر، و سانسیل

 به ساعت 7 از کمتر از خواب زانیم رییتغ با. یابدافزایش می

کاهش  21/3ی کار یزندگ تیفیک نمرة نیانگیم ساعت، 7-8

 به بد ای بد یلیخ یروان طیشرا از تیوضع رییتغ با. یابدمی

ی ارک یزندگ تیفیک نمرة نیانگیم ،یعال ای خوب و متوسط

 رییتغ با. ابدییم شیافزا 17/8و  31/7 اندازةبهبه ترتیب 

در گردن و پا، به وجود  یو ناراحت درد نداشتنِ از تیوضع

 تیفیک نمرة نیانگیم بدن، یهابخش نیدر ا یدرد و ناراحت

 .ابدییکاهش م 45/8و  23/4 اندازةبهی به ترتیب کار یزندگ

 
 

 

 رسونیپ یهمبستگ بیضر قیاز طر یکار یزندگ تیفیکار با نمرۀ ک طیمح یکیسطح خطر ارگونوم نی: ارتباط ب2جدول 

 یکیارگونوم خطر ابعاد یهمبستگ بیضر Pمقدار 

 یکار پوسچر شاخص 243/3 <110/1

 زاتیتجه و لیوسا شاخص 251/3 <110/1

 یطراح و دمانیچ شاخص 311/3 <110/1

 یطیمح طیشرا شاخص 241/3 <110/1

 یشهردار یکل یفضا شاخص 344/3 <110/1

 یارگونوم کاربست شاخص 285/3 <110/1

 کار ستگاهیا یکیارگونوم کل شاخص 357/3 <110/1
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 (N= 211) کارکنان یکار یزندگ تیفیک مختلف ابعاد به مربوط یفیتوص یهاآماره .7 جدول

 یکار یزندگ تیفیک مختلف ابعاد نیانگیم اریمع انحراف

 یکاف و منصفانه پرداخت 58/48 60/07

 یبهداشت و منیا کار طیمح 41/55 70/06

 مداوم تیفرصت رشد و امن نیتأم 14/31 13/09

 در سازمان ییگراقانون 31/51 33/01

 یکار یزندگ یاجتماع یوابستگ 51/41 77/03

 یزندگ یکل یفضا 78/45 02/07

 سازمان در یاجتماع انسجام و یکپارچگی 73/48 36/09

 یانسان یهاتیقابل ۀتوسع 24/48 16/07

 (ی)کل یکار یزندگ تیفیک ۀنمر 74/48 7/01

 

 
 ANOVAو  tآزمون  قی)دو و چندحالته( از طر یکیدموگراف یهایژگیاز و یو برخ یکار یزندگ تیفیک نیب نیانگی: تفاوت م3جدول 

 Pمقدار  اریمع انحراف یکار یزندگ تیفیک نیانگیم تعداد یبندگروه کیدموگراف مشخصات

 تیجنس
 51/13 11/41 113 زن

317/3 
 14/1 17/53 145 مرد

 یارگونوم از یآگاه
 42/1 88/53 75 مجرد

311/3 
 43/13 31/48 173 متأهل

 تکفل تحت افراد تعداد

 14/13 41/41 11 نفر 1

 82/12 32/48 34 نفر 2 237/3

 11/13 15/41 15 شتریب اینفر  3

 کار ۀسابق

 17/1 24/53 11 سال و کمتر 5

 21/1 11/41 11 سال 15-5 758/3

 81/12 83/41 27 سال 15از  شیب

 در روز رجوعارباب تعداد

 21/11 58/41 131 نفر و کمتر 23

 11/5 55/48 31 نفر 43-23 713/3

 17/1 31/53 48 نفر 43از  شیب

 خواب ساعات زانیم

 27/11 31/41 134 ساعت و کمتر 7

111/3 
 84/1 21/48 125 ساعت 8-7

 83/5 13/41 11 ساعت 8از  شیب

 یکیزیف طیشرا

 37/8 32/47 33 بد و بد یلیخ

 12/13 12/44 111 متوسط <331/3

 35/1 55/53 131 یعال و خوب

 یروان طیشرا

 55/11 15/38 43 بد و بد یلیخ

 13/1 21/47 11 متوسط <331/3

 34/8 37/53 111 یعال و خوب
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 ونیگرسمدل ر قیاز طر ،یو ارگونوم یـ عضالن یاختالالت اسکلت ،یشناختتیجمع یرهایبراساس تمام متغ یکار یزندگ تیفیک ینیبشیپ .1جدول 

 گامبهگام یچندگانۀ خط

P-value T کنندهینیبشیپ یرهایمتغ بتا بیضر اریمع انحراف نانیاطم ۀفاصل 

110/1>  47/4  11/58  52/22  33/1  31/43  ثابت 

123/1  23/2  14/3  34/3  15/3  34/3  سن 

133/1  33/2  41/1  34/3  11/1  22/3  التیتحص 

 خواب زانیم      

101/1  - 45/2  - 13/3  - 88/5  33/1  - 21/3  ساعت 3-3 

937/1  - 41/3  37/4  - 57/1  11/2  - 25/1  ساعت 3از  شیب 

276/1  - 18/1  31/1  - 35/4  28/1  - 52/1  یروانشناس یهادوره 

 کار ۀسابق      

669/1  - 31/3  71/3  - 78/3  11/1  - 31/3  سال 1-01 

062/1  - 31/1  31/2  - 11/1  32/3  - 15/3  سال 01از  شیب 

137/1  - 81/1  23/3  - 23/5  37/1  - 48/2  کار ساعت 

 یکیزیف طیشرا      

333/1  - 72/3  51/2  - 41/5  34/2  - 41/1  متوسط 

032/1  47/1  13/7  - 15/1  33/2  31/3  یو عال خوب 

 یروان طیشرا      

112/1  23/3  13/11  81/2  33/2  31/7  متوسط 

110/1  44/3  11/13  11/3  52/2  17/8  یو عال خوب 

119/1  - 71/2  - 23/1  - 25/7  53/1  - 23/4  گردن 

266/1  - 34/1  34/2  - 13/1  11/2  - 28/2  آرنج 

110/1  - 24/3  - 33/3  - 13/13  11/2  - 45/8  پا 

716/1  32/1  12/3  - 34/3  34/3  34/3  پوسچر 

223/1  21/1  15/3  - 34/3  35/3  31/3  یطراح 

213/1  - 14/1  33/3  - 12/3  34/3  - 34/3  یطیمح 

 

 و نتیجه گیریحث ب

 یهابخشو وجود درد در  یکیاصول ارگونوم تیرعا نیب

وجود دارد. چنانچه  یو معنادار یبدن ارتباط منف مختلف

 جینتا ،]3[ شد اشاره( 1173) یوان ول دگاهیبه د زین ترشیپ

 ،یکلطوربه. کندیم دییتأرا  یو دگاهید ق،یتحق نیحاصل از ا

 اختالل که یافراد نیب یکیارگونوم یهاشاخص ازیامت

. استداشتند، کمتر گزارش شده  یعضالنـ  یاسکلت

 مچ و پا و گردن ینواح در فقط یعضالنـ  یاسکلت اختالالت

 نیانگیم با) یادارکارمندان  یشغل یزندگ یکل تیفیک بر پا،

استفاده از  لیدل به امر نیا که گذاردیم ری( تأث74/48

و  راستانداردیو غ کیارگونوم ریغ یزهایو م هایصندل

 یکار یهاستگاهیادر  یو صندل زینامتناسب بودن ابعاد م

 ،ینگاه کل کی دراست.  هاآن یابعاد بدن یهااندازهکارکنان با 

 از یکی یشهردار کارکناناز آن است که در  یحاک جینتا

 ،یالنعضـ  یاسکلت اختالالت وعیش نیشتریب تهران، مناطق

که خود سبب  شد گزارش پشت و گردن ،کمر یدر نواح

 لی. دالاست شدهکارکنان  یشغل یزندگ تیفیکاهش ک

نامناسب  یبه پوسچرها توانیاختالالت را م نیا وعیش

 .دانست مربوط یکارکنان در بخش ادار

دچار اختالالت  ینواح نیترعیمطالعات، شا از یبعض در

کارکنان، گردن و کمر گزارش شد.  یِعضالن -یاسکلت

 کاربرانِ نیدر ب یعضالن -یاختالالت اسکلت وعیش نیشتریب

 جینتا اب که بود پشت و کمر شانه، گردن، ةیناحدر  وتر،یکامپ

 اختالالت .[1 ،11[ است همسو پژوهش نیا از حاصل

ا ب توأم طوربهگردن، شانه و پا  یدر نواح یعضالن یاسکلت

 یکارکنان شهردار یشغل یزندگ تیفیک نمرة نیانگیم

به  رها،یمتغ گریددارند. با ثابت گرفتن  یداریارتباط معن

 تیفیک نمرة نیانگیسن، م شیسال افزا کی یبه ازا بیترت

 صورتنیبدموضوع  نیا ابد؛ییم شیافزا 34/3 یشغل یزندگ
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 یکار یقراردادهاباالتر،  سنکه افراد با  است ریپذ هیتوج

که  شودیامر موجب م نیهم و دارندبلندمدت  ای یرسم

و  با افراد کم سن سهیدر مقا یشتریب یشغل تیامن احساس

درد  نبودِاز  تیوضع رییبا تغ حال،نیدرع .باشند داشتهسال 

 نیدر ا یدر گردن و پا به وجود درد و ناراحت یو ناراحت

 اندازةبه بیبه ترت یشغل یزندگ تیفیک نمرة نیانگیم ،ینواح

 یدرد و ناراحت نیا که ابدیینمره کاهش م 45/8و  23/4

 شودیمکار و شغل خود  طیبودن افراد از مح یسبب ناراض

 نجرمکارکنان  یشغل یزندگ تیفیک کاهش به جهیدرنتو 

 نةیزمحاصل از مطالعات پژوهشگران در  جینتا خواهد شد.

 در یشغل یزندگ تیفیک و یعضالنـ  یاسکلت اختالالت

از  ییجابجا نةیدر زم نیهمچن و وتریکامپ کاربران و معلمان

ر پژوهش د نیحاصل از ا جیباز، با نتا یمحدود به فضا یفضا

 نةیدرزم قاتی. تحق[13، 12، 13، 11، 1]راستا است  کی

 نیو همچن یشغل تیاسترس و رضا ،یشغل یزندگ تیفیک

ا ب ،یدر کارکنان ادار یعضالن ـ یاختالالت اسکلت ةدربار

 یبعض. در ]22-18[ دارد یهمانندپژوهش  نیا یهاافتهی

 نوع الت،یتحص زانیم کار، سابقةسن،  نیب ها،پژوهش

اط ارتب یکار یزندگ تیفیک نمرةبا  خدمت، محل و استخدام

 پژوهش نیا از حاصل جیوجود ندارد که با نتا یمعنادار

 ایکار  تیماه به تواندیم رتیمغا نیا علت. دارد رتیمغا

 حاضر، پژوهش در. باشد مربوطشغل کارکنان  یمحتوا

و  یشهردار یدر کارکنان بخش ادار یشغل یزندگ تیفیک

در کارکنان دانشگاه علوم  ریمتغ نیهم گر،ید مطالعةدر 

مطالعاتی که  جینتا نیهمچن ]25[ شد یبررس رازیش یپزشک

 یاسکلت اختالالت کاهش بر( ورزشآموزش ) یاثربخش دربارة

و  تیریمد ،یادار کارکنان( شانه و گردن) یـ عضالن

در راستای این انجام شد،  یو صنعت یبهداشت یهامراقبت

 .[28، 27، 21] تحقیق است

 شتریبکارکنان در اظهارات خود،  ق،یتحق نیا در

 یخستگ یاصل علتزمان استفاده از آن را و مدت وتریکامپ

 یهابه زمان شودیمربوط م نیا کهاند خود گزارش کرده

 ینکردن پوسچرها تیرعا وتر،یاستفاده از کامپ یطوالن

و  کیارگونوم و راستانداردیغ زاتیو تجه لیمناسب، وسا

 ترشیب. یکار یهاستگاهیا کیارگونوم ریغچیدمان و طراحی 

حد  در یتیکار خود رضا یو روان یکیزیف طیاز شرا کارکنان

 نیا یسازگار یمعنا به نیاخوب داشتند که  ایمتوسط 

 ی و روابط بابارکار کار، طیمح یروان طیشرا با کارکنان

 .استهمکاران خود 

 یهابخشبین رعایت اصول ارگونومیکی و وجود درد در 

 جینتاوجود دارد.  یو معنادار یبدن ارتباط منف مختلف

 دییتأ را( 1173) یول وان دگاهید ق،یتحق نیحاصل از ا

 ،یطورکلبه. است شده پرداخته بدان مقاله نیا در کندکهیم

که اختالل  یافراد نیب یکیارگونوم یهاشاخص ازیامت

. استداشتند، کمتر گزارش شده  یعضالنـ  یاسکلت

 مچ و پا و گردن ینواح در فقط یعضالنـ  یاسکلت اختالالت

 گذاردیم ریتأث یکارمندان ادار یشغل یزندگ تیفیک بر پا،

 ریغ یزهایو م هایصندلاستفاده از  لیدل به امر نیا که

 و زیو نامتناسب بودن ابعاد م راستانداردیو غ کیارگونوم

ابعاد  یهااندازهکارکنان با  یکار یهاستگاهیادر  یصندل

 .هاستآن یبدن

 ـ یاسکلت اختالالت ریدرگ ینواحتعداد  ینیبشیپ

 طیمح کیارگونوم یهاشاخص قیطر از کارکنان در یعضالن

 ازیمتا شیکه با افزا بیترت نیبداست.  ریپذامکان یکار ادار

 زات،یتجه و لیوسا ،یپوسچرکار یهاکارکنان در شاخص

 ریدرگ ینواح تعداد ،یشهردار یکل یفضا و یطیمح طیشرا

 کاهش با و افتهیها کاهش آن یـ عضالن یاسکلت اختالالت

کارکنان در  یعنی ابد؛ییم شیافزا ینواح نیتعداد ا ها،آن

 زاتیتجه و لیوسا به که یو کارکنان ترمناسب یهاپوسچر

 ،داشتند یدسترس بهتر یطیمح طیشرا و کیارگونوم

 نیکه در ا یبا کارکنان سهیرا در مقا یشتریب یازهایامت

 بودند، کسب کردند. فیها ضعشاخص

و  وتریکارکنان در اظهارات خود، کامپ قیتحق نیا در

خود  یخستگ عامل نیشتریزمان استفاده از آن را بمدت

و   وتریکامپ از مدتیطوالن استفادةاند. درواقع گزارش کرده

 زاتیو تجه لیمناسب، وسا یپوسچرها نکردنِ  تیرعا

 ریغ یو طراح دمانیو چ کیو ارگونوم راستانداردیغ

 یخستگ نیا یاصل یهالیدل یکار یهاستگاهیا کِیارگونوم

ار خود ک یو روان یکیزیف طیاز شرا کارکنان شتریب. دهستن

ست ا آن نشانگرخوب داشتند که  ایدر حد متوسط  یتیرضا

 وابطر و یکار بارِ کار، طیمح یروان طیشرا با آنان شتریبکه 

 وانتیم یکل نگاه کی در. داشتند یسازگار خود، همکاران با

 یادار طیبودن کار در مح یو تکرار کیگفت که استات

 یعضالنـ  یدر بروز اختالالت اسکلت یمهم عامل یشهردار

 .است کارکنان یشغل یزندگ تیفیک کاهش و
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 یشهردار گانة 22از مناطق  یکی درفقط   قیتحق نیا

نان کارک یروان تیکنترل نداشتن بر وضع و شد انجام تهران

 قیتحق نیا یهاتیها از محدودنامهپرسش لیدر هنگام تکم

 بر افزون شودیم هیتوص ان،یپادر  .شودیمحسوب م

 یضرور ک،یمنطبق با اصول ارگونوم یِکار طیمح اکردنیمه

 ییهاآموزش کارکنان، و رانیمد بهبدو استخدام،  دراست 

ها به شود تا آن داده کیاصول ارگونوم تیرعا نةیدرزم

 یو بتوانند با حفظ سالمت جسمان باشند آگاهامر  نیا تیاهم

 زین خود شهروندان، به بهتر خدمات ةارائعالوه بر  ،یو روان

 شوند. بیکمتر دچار آس

 تقدیر و تشکر

 مساعدت از را خود یقدردان و تشکر مراتب سندگانینو

اعالم  تهران یشهردار کارکنان و نیمسئول یهمکار و

 .کنندیم

 تعارض منافع

 .تعارضی در منافع وجود ندارد گونهچیهبین نویسندگان 
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