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Abstract
Aims: This study has considered the relationship between RULA ergonomic assessment score
and musculoskeletal disorder syndrome in the administrative personnel of a military center.
Methods: In this descriptive study, the risk of musculoskeletal disorders among 145 male
military personnel working in administrative departments were investigated using ergonomic
evaluation RULA method and medical examinations. Analysis was conducted with SPSS 17
software.
Results: There was a significant relationship between the incidence of musculoskeletal
disorders and ergonomic assessment factor of RULA (P=0.016) and also wrist disorders
(P=0.049). In addition, the mean of BMI for the employees was 25.57, meaning that about 58%
of them were overweight.
Conclusion: The RULA ergonomic Assessment techniques can be used to predict musculoskeletal disorders and obesity among military personnel working in the office of military
centers.
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چکیده
اهداف :این مطالعه بهمنظور تعیین رابطه بین امتیاز ارزیابی ارگونومیکی روال و میزان ابتال به اختالالت اسکلتی عضالنی مشاغل اداری در
یک مرکز نظامی و آگاهی از شرایط ارگونومیکی آنان به انجام رسید.
روشها :در این مطالعه توصیفی میزان ریسک ایجاد اختالالت اسکلتی عضالنی در بین  145نفر از کارکنان نظامی مرد شاغل در بخشهای
اداری ،با استفاده از روش ارزیابی ارگونومیکی روال ،معاینات پزشکی و بکارگیری نرم افزار آماری  SPSS 17مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط بین فاکتور ارزیابی روال با بروز اختالالت اسکلتی عضالنی ( )P=0/016و همچنین شیوع اختالالت
مچ دست معنی دار است ( .)P=0/049ضمناً میانگین شاخص  BMIکارکنان  25/57بود و  %58از کارکنان دارای اضافه وزن بودند.
نتیجهگیری :استفاده از تکنیک ارزیابی اسکلتی عضالنی روال میتواند بهعنوان یک روش پیش بینی کننده در ایجاد اختالالت اسکلتی
عضالنی و چاقی در پرسنل نظامی شاغل در بخشهای اداری مراکز نظامی مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژهها :ارگونومی ،مشاغل اداری ،اختالالت اسکلتی عضالنی ،تکنیک روال
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بروز آسیبهای شغلی و بهویژه اختالالت اسکلتی عضالنی یکی از
مهمترین علل ایجاد ناتوانی و از کار افتادگی در مشاغل مختلف به
شمار میرود بهطوری که امروزه اختالالت اسکلتی عضالنی بعد از
بیماریهای شغلی ریوی بهعنوان دومین آسیب وارد شده در
محیطهای کاری محسوب میشوند [ .]1در این میان در مشاغل
نظامی و بهویژه در بخشهای اداری که افراد از تحرک چندانی در
هنگام کار برخوردار نیستند احتمال ایجاد آسیبهای اسکلتی
عضالنی از قبیل کمردرد و درد در ناحیه گردن و پاها همانند سایر
مشاغل دیگر اداری وجود دارد [ .]2با توجه به شرایط ایجاد این
اختالالت ،یافتن روشهای پایش و پیشگیری از آنها در
بخشهای اداری سازمانهای نظامی از اهمیت زیادی برخوردار
است .مطابق نظر رمپل در هر شرایطی اگر پرسنل اداری را بهطور
تصادفی مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که تعداد زیادی
از آنها در معرض ابتال به اختالالت اسکلتی عضالنی قرار دارند
[ .]3با توجه به اینکه بسیاری از اختالالت اسکلتی عضالنی بهخوبی
ثبت نمیشوند و آمار مربوط به آنها نیز گزارش نمیگردند ،معموالً
تا قبل از ایجاد وضعیت حاد از قبیل کمردرد و ناتوانی شدید مورد
توجه کافی قرار نمیگیرند [ .]4بر پایه تحقیقات انجام شده و بر
خالف گسترش فزاینده فرآیندهای مکانیزه و خودکار ،اختالالت
اسکلتی -عضالنی مرتبط با کار work-related ( WMSDs
 )musculoskeletal disorder Syndromeعمدهترین
عامل از دست رفتن زمان کار ،افزایش هزینهها و آسیبهای انسانی
نیروی کار بوده و یکی از بزرگترین معضالت بهداشتحرفه ای
در کشورهای صنعتی بشمار میروند [.]5
آسیبهای تجمعی که خود نوعی از ناراحتیهای اسکلتی عضالنی
محسوب میگردند بخش قابل توجهی از بیماریهای ناشی از کار
را تشکیل میدهند که بر اثر عوامل فیزیکی یا مکانیکی ایجاد
میشوند [ .]6اختالالت اسکلتی عضالنی اثرات قابل توجهی بر
روی ایجاد ناتوانی در جمعیتهای کاری دارند .توجه به اختالالت
ناشی از کار بهطور فزایندهای در طول  10سال گذشته به علت
ناتوانیها و زمانهای کاری از دست رفته افزایش یافته است .این
اختالالت همچون پیچخوردگیها ،استرینها ،بیماریهای ناشی از
التهاب ماهیچه ،تاندونها ،اعصاب و عروق ،علت تقریباً  50درصد
از مطالبات کارگری را در اونتاریوی کانادا از سال  1989تا 1998
تشکیل دادهاند [ .]7مشاغل اداری و بهویژه کار با رایانه ،با توجه به
مواجهات ارگونومیک گوناگون ،ممکن است باعث ایجاد بیماری
اسکلتی -عضالنی در نقاط مختلفی از بدن ،ازجمله گردن ،کمر،
شانه آرنج ،مچ و انگشتان شود و غیبتهای مکرر شغلی را ایجاد
نموده و مطابق نظر شولتز بازگشت به کار آنان را به تأخیر بیندازد
[ .]8بدیهی است عدم رعایت اصول مهندسی انسانی در فعالیت در
ایستگاههای کار میتواند باعث بروز صدمات جسمانی و کاهش
راندمان گردد .بسیاری از مشکالت جسمانی ناحیه ستون فقرات

(بهویژه کمر) ،ناراحتیهای اندام فوقانی بهویژه مچ دست و شانهها
و حتی برخی عوارض بینایی در اثر کار در شرایط نامناسب
ایستگاههای کار رخ میدهد [ .]9شیوع این ناراحتیها باعث کاهش
توان و کیفیت کار ،افزایش هزینههای درمانی ،افزایش زمانهای از
دست رفته کاری و از کار افتادگی زودرس افراد میشود [.]10
کاربران رایانه بهویژه افراد تایپیست که بیشتر اوقات کاری خود را
در حال تایپ کردن بوده و یا به مانیتور نگاه میکنند از دردهای
مزمن اسکلتی عضالنی در ناحیه شانهها و گردن شکایت دارند
[ .]11اینگونه عوارض در نتیجهی حرکتهای تکراری ،کار
استاتیک مداوم ،پوسچرهای نادرست کاری و یا در اثر طراحی
نادرست ابزار آالت ایجاد میشوند و دارای ویژگیهای تجمعی
بوده و آثار خود را با گذشت زمان آشکار میسازند [.]12
این عوارض حین کار شدت بیشتری مییابند و عالوه بر ایجاد
بیماری در کاربر ،از بازده کار به خاطر وجود ناراحتی خواهدکاست.
کاربر برای یافتن راه حل مناسب برای نشستن صحیح دچار مشکل
خواهد شد که عالوه بر به وجود آوردن هزینههای مستقیم درمانی،
اشتباهات و خطاهای انسانی حین کار را نیز بهدنبال خواهد داشت
[.]13
ایجاد اختالالت اسکلتی -عضالنی عالوه بر مواجهات ارگونومیک
به عوامل دیگری از جمله سن ،جنس ،حساسیتهای فردی ،ساعات
کار در شبانهروز ،استراحتهای روانی ،رضایت شغلی و تناسب
جسمانی نیز بستگی دارد [.]14
نیروهای نظامی شاغل در واحدهای ستادی و اداری به دلیل حجم
باالی کاری ،عدم رعایت اصول ارگونومی در طراحی ایستگاههای
کاری و عدم آموزش صحیح در خصوص نحوه مناسب کار با رایانه
نیز در معرض ابتال به این اختالالت هستند .مشاهدات اولیه و نتایج
معاینات دورهای مربوط به پرسنل نظامی شاغل در محیطهای
اداری نشان میدهد که این افراد به علت کم تحرکی و نشستن
طوالنی مدت بر روی صندلی در معرض چاقی و ابتال به اختالالت
اسکلتی عضالنی قرار دارند .این مطالعه با هدف بررسی میزان تأثیر
مشاغل اداری در ایجاد اختالالت اسکلتی عضالنی در پرسنل
شاغل در بخشهای اداری یک مرکز نظامی انجام گرفته است.
جهت آگاهی از میزان خطر ایجاد اختالالت اسکلتی -عضالنی نیاز
به بررسی سطح ریسک آنها میباشد .روشهای مختلفی از قبیل
 RULA, OWAS, QECو  REBAبرای ارزیابی ارگونومیکی
و بهمنظور آگاهی از سطح ریسک اختالالت اسکلتی -عضالنی
وجود دارد که در این میان تکنیک روال Rapid ( RULA
 )Upper Limb Assessmentدارای دقت و کارایی باالیی
بوده و در ارزیابی مشاغل اداری کاربرد گستردهای دارد .این روش
بر پایه بازدید و بررسی پوسچرهای اندام فوقانی مانند بازو ،ساعد،
مچ ،نیم تنه ،گردن و نیز پاها و حالت بدنی استاتیک و فشارهای
مکرر ،همچنین نیروی اعمال شده در حین کار اقدام به آنالیز سریع
وضعیت کل بدن مینماید .در این تحقیق ارزیابی ارگونومیکی با

ارزیابی ارگونومیکی مشاغل اداری نظامی با تکنیک روال 157 /

استفاده از تکنیک روال به همراه معاینات شغلی ،آنتروپومتری و
ارزیابی میزان تطابق میز و صندلیهای اداری با ابعاد بدن پرسنل
شاغل در بخشهای اداری یک مرکز نظامی به انجام رسید.

روشها

شکل  .1ابعاد آنتروپومتریکی اندازه گیری شده مربوط به حالت نشسته []16

نتایج
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که میانگین سنی کارکنان
مورد مطالعه برابر با  34/7سال ( )SD= 7/55بود و گروه سنی
باالی  30سال با تعداد  97نفر بیشترین فراوانی ( )%66/8را به خود
اختصاص میداد .سابقه کار کارکنان از  4سال تا  30سال و میانگین
سابقه کار کارکنان  14/9سال ( )SD= 7/73بود که  57درصد از
آنها دارای سابقه کار کمتر از  15سال بودند .در طی یک سال
گذشته افراد فوق دارای  731روز غیبت ناشی از کار بودند که تقریباً
برابر با کار ساالنه دو نفر بوده است .هیچیک از کارکنان دارای
شغل قبلی نبودند و سابقه کار در مشاغل غیر اداری را نداشتند33 .
درصد از کارکنان در حین کار به حرکات ورزشی از جمله حرکات
کششی و نرمشی در حدود  10تا  30دقیقه میپرداختند 13 .درصد
از کارکنان دوره آموزش ارگونومی را قبالً طی کرده و یا با آن
آشنایی داشتند.
نتایج حاصل از پرسشنامه نوردیک نشان داد که در بین افرادی که
دچار اختالالت اسکلتی عضالنی بودند؛ کمردرد با  %37بیشترین
شیوع را داشت و  %29افراد به یک نوع اختالل و یا ترکیبی از دو
یا سه نوع عارضه دچار بودند بهطوری که  %14دچار ناراحتی گردن
و شانه و  %6دچار عارضه گردن ،شانه و مچ دست بودند .پراکندگی
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در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی ،ایستگاههای کاری مربوط
به  145نفر از کارکنان رسته اداری و اپراتورهای رایانه با سابقه کار
بیشتر از  4سال که در بخشهای اداری یک مرکز نظامی مشغول
بکار بوده و در هر روز بیش از  4ساعت از وقت خود را بهصورت
نشسته در پشت میز مشغول بکار بودند ،مورد بررسی قرار گرفت و
افرادی که دارای سابقه ناراحتی اسکلتی -عضالنی غیر مرتبط با
محیط کار از قبیل جراحی کمر و یا تصادفات رانندگی بودند از
مطالعه حذف گردیدند .یکی از محدودیتهای این مطالعه مشکالت
مربوط به هماهنگی با پرسنل برای انجام مراحل تحقیق بود که با
ایجاد زمان بندیهای مناسب به انجام رسید .در ادامه میزان امتیاز
روال برای بررسی میزان خطر ابتال به اختالالت مهمترین اسکلتی
عضالنی و فوریت انجام اصالحات ارگونومیکی محاسبه گردید .در
روش روال چهار فاکتور اساسی که باعث ایجاد آسیبهای اسکلتی
عضالنی به بدن میشوند شامل تعداد حرکات بدن ،فعالیت
عضالنی ،اعمال نیرو و وضعیت نامناسب بدن مورد مشاهده و
ارزیابی قرار میگیرد .لذا ابتدا وضعیت مربوط به دست ،مچ ،ساعد
و بازو در گروه  Aو وضعیت گردن ،تنه و پاها در گروه  Bتقسیم
بندی شده و امتیازات هر گروه با توجه به وضعیت موجود تعیین
شده و سپس امتیاز نهایی با توجه به جدول روال مشخص گردید.
این امتیازات در روش روال ،میزان سطح اقدامات اصالحی
ارگونومیکی را از نظر فوریت بیان میکند .سطح  1و  2نشان
میدهد که نیازی به اصالحات فوری در وضعیت ارگونومیکی
مشاغل افراد وجود ندارد .از سطح  3تا  6نیاز به بررسی بیشتر و در
صورت نیاز اقدامات اصالحی ارگونومیکی وجود دارد و در سطح 7
که افراد در معرض شدید ایجاد اختالالت میباشند نیاز به اصالح
فوری پست کاری وجود دارد .جهت بررسی میزان شیوع اختالالت
اسکلتی -عضالنی در بین کارکنان از پرسش نامه استاندارد
نوردیک که میزان شیوع اختالالت اسکلتی -عضالنی را در
قسمتهای مختلف بدن نشان میدهد استفاده شد .این پرسشنامه
که توسط محققین مختلف به فارسی برگردان شده و مورد استفاده
وسیع قرار دارد ،در سال  1987توسط انجمن بهداشت حرفهای
کشورهای اسکاندیناوی ابداع و روایی و پایایی آن مشخص گردید
[ .]15به منظور رعایت مسائل اخالق در پژوهش ،تمامی نتایج
مطالعه بهصورت محرمانه نگهداری گردید و کسانی که دارای
عالئم اختالالت اسکلتی عضالنی بودند جهت بررسی بیشتر و در
صورت نیاز به درمان به واحد بهداشت و درمان مرکز خود معرفی
شدند.
ابعاد آنتروپومتریک مورد نیاز بدن پرسنل و همچنین ابعاد میز و

صندلی مورداستفاده آنها مورد اندازه گیری قرار گرفت .ابعاد
آنتروپومتریک شامل ابعاد مهم مربوط به حالت نشسته و ایستاده
پرسنل از قبیل قد ،قد در حالت نشسته ،وزن ،دور کمر ،دور باسن،
ارتفاع نشیمنگاه ،طول شانه ،شانه تا آرنج ،آرنج تا مچ ،دور مچ ،زانو
تا کف پا بود که مورد اندازه گیری قرار گرفت و میزان  BMIآنان
با استفاده از مقادیر قد و وزن بهمنظور بررسی میزان تحرک
جسمانی و چاقی محاسبه گردید .برخی از ابعاد آنتروپومتری که
مورد سنجش قرار گرفتهاند در شکل  1نشان داده شده است .دادهها
در نرم افزار  SPSS 17وارد شده و میانگین متغیرهای سن،
شاخص توده بدنی و امتیاز روال با استفاده از آزمون مستقل تی با
اختالالت اسکلتی عضالنی مقایسه شدند و ارتباط بین متغیرهای
کیفی با استفاده از آزمونهای آماری دقیق فیشر و کای دو مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
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اختالالت ایجاد شده در افرادی که دچار یک یا چند اختالل مختلف
در دستگاه اسکلتی عضالنی خود بودند در نمودار  1قابل مشاهده
میباشد.
نتایج محاسبه امتیاز روال نشان داد که در  %8موارد نیازی به
اقدامات اصالحی وجود نداشت در حالی که در  %10موارد نیاز فوری
به اقدامات اصالحی وجود داشت و  %82موارد هم دارای سطح
امتیاز  1و  2بودند که نیاز به بررسی بیشتر شرایط کاری وجود
داشت .نتیجه کامل سطح اقدامات ارگونومیکی مورد نیاز و امتیاز
مربوطه در جدول  1آمده است.
نتایج بهدست آمده در این مطالعه و آزمون فیشر نشان داد که ارتباط
بین اختالالت اسکلتی -عضالنی در کمر و مچ دست و ارزیابی
وضعیت بدنی کارکنان بر اساس روش ارزیابی ارگونومیکی روال از
نظر آماری معنی دار بود ( )P=0/049ولی آزمون فیشر بین
اختالالت اسکلتی عضالنی در ناحیه گردن ،کمر و شانه با سابقه
کار ( )P=0/54و سن افراد اختالف معنی داری را نشان نداد
(.)P=0/37
میانگین ساعت کاری  9ساعت و  30دقیقه در روز بود که از بین
افراد مورد بررسی  56درصد  8ساعت در روز و  44درصد بیش از
 8ساعت در روز کار میکردند که در آزمون فیشر اختالف معنی
داری بین داشتن اضافه کاری و میزان ابتال به اختالالت اسکلتی
عضالنی مشاهده نگردید (.)P=0/23
اندازهگیریهای آنتروپومتری در خصوص قد ،وزن ،دور کمر،

ارتفاع سر تا نشیمنگاه در حالت نشسته ،ارتفاع کف پا تا زیر زانو در
حالت نشسته ،دور باسن ،کف پا تا ران ،آرنج تا شانه ،طول شانه،
ارتفاع کف پا تا سر در حالت نشسته ،آرنج تا مچ ،کف زمین تا زیر
آرنج در حالت نشسته و دست قائم ،طول نشیمنگاه فرد ،سطح زمین
تا نوک انگشتان دست در حالت نشسته در جدول شماره  2آورده
شده است.
از آنجا که میانگین قد کارکنان  175سانتیمتر ( )SD=5/27و
میانگین وزن کارکنان  78/29کیلوگرم ( )SD=7/19بوده است و
با توجه به وضعیت قد و وزن کارکنان ،میانگین ( Body Mass
 BMI )Indexآنان برابر با  ) SD=2/2( 25/57بوده است که از
حد نرمال باالتر بود 53/8% .دارای اضافه وزن و  %6دچار چاقی
بودند در حالی که  %42در محدوده وزن طبیعی قرار داشتند .آزمون
تی مستقل نشان داد ارتباط بین اختالالت اسکلتی عضالنی و
وضعیت  BMIکارکنان از نظر آماری معنی دار بوده است
(.)P=0/035
ابعاد مربوط به میز و صندلی مورد استفاده در کارکنان اداری که
شامل ارتفاع میز از سطح زمین ،ارتفاع کف صندلی از زمین ،ارتفاع
پشتی صندلی ،فاصله دستههای صندلی ،عرض نشیمنگاه صندلی،
طول نشیمنگاه صندلی میباشد در جدول شماره  3آورده شده است.
 98درصد افراد از صندلیهای دارای قابلیت تنظیم ارتفاع استفاده
میکردند ولی ارتفاع میزهای کار این قابلیت را نداشت و همچنین
 12درصد افراد دارای زیرپایی مناسب بودند.

ارزیابی ارگونومیکی مشاغل اداری نظامی با تکنیک روال 159 /
جدول  .2ابعاد آنتروپومتری کارکنان اداری در یک مرکز نظامی
175
93 / 49
86 / 87
44 / 07
101 / 4
26 / 38
130 / 44
45 / 13
33 / 71
58 / 11
51 / 04
68 / 22
38 / 82
182 / 16
78 / 29

5 / 257
5 / 012
4 / 640
2 / 049
7 / 424
1 / 466
5 / 541
1 / 984
1 / 687
2 / 682
4 / 253
4 / 426
4 / 919
5 / 815
7 / 197

175
93
87
44
102
26
129
45
33
58
52
67
38
182
78

187
105
97
48
113
30
145
50
37
65
58
78
50
197
97

163
85
77
41
84
25
121
41
30
53
37
60
27
168
67

جدول  .3ابعاد میز و صندلی مورد استفاده در مشاغل اداری
ارتفاع میز از سطح زمین
ارتفاع کف صندلی از زمین
ارتفاع پشتی صندلی
فاصله دستههای صندلی
عرض نشیمنگاه صندلی
طول نشیمنگاه صندلی

میانگین ()cm
78 / 73
43 / 58
54 / 58
49 / 62
48 / 49
46 / 36

بحث
محاسبه سطح ریسک و امتیازات روال در این تحقیق نشان میدهد
که حدود  %10افراد در خطر فوری ابتال به اختالالت اسکلتی
عضالنی قرار دارند و نیاز فوری به اصالح شرایط کاری خود دارند
و در همان حال شرایط کاری بیش از  %80افراد نیز باید مورد
بررسی بیشتری قرار گیرد .نتایج این تحقیق نشان دهنده اهمیت
رسیدگی به وضعیت سالمتی پرسنل شاغل در بخشهای اداری
میباشد .یافته مهم دیگر این تحقیق در خصوص اندازه گیری ابعاد
بدن پرسنل و ابعاد میز و صندلیهای مورد استفاده بود؛ در حالی
که ابعاد صندلیهای مورد استفاده  44سانتیمتر بوده و دقیقاً با اندازه
استاندارد آن یعنی میانه ارتفاع کف پا تا زیر زانو تطابق دارد که
یکی از علتهای آن میتواند استفاده بیشتر افراد از صندلیهای
دارای قابلیت تنظیم ارتفاع باشد ولی میزهای کار مورد استفاده
بلندتر از حد استاندارد بودند بهطوری که میانگین ارتفاع میزهای
کار  78/7سانتیمتر بود که مطابق دستورالعملهای ارگونومیکی
میبایست در محدوده میانه یعنی فاصله کف زمین تا زیر آرنج
نشسته ( 67سانتیمتر) بهعالوه  3سانتیمتر برای پاشنه کفشها یعنی
 70سانتیمتر باشد در حالی که میزهای کار موجود با حدود  7تا 8
سانتیمتر ارتفاع اضافه و عدم استفاده اکثریت افراد از زیرپایی
مناسب میتواند عامل اصلی ایجاد تنش در ناحیه شانه و مچ دست
و کمردرد آنان باشد [.]17

انحراف معیار
2 / 178
4 / 63
7/7
2 / 561
2 / 71
1 / 317

میانه
80
44
52
50
49
46

بیشترین
83
51
72
54
53
49

کمترین
75
35
36
40
34
42

نتیجه مطالعه حاضر ،حاکی از شکایت بیش از  %40از کارکنان مورد
مطالعه از ناراحتیهای اسکلتی عضالنی است که مشابه تحقیق
هویی و همکاران بود که  %43اختالالت را در مشاغل اداری نشان
داد [ .]14تشابه در میزان شیوع اختالالت اسکلتی -عضالنی در
مطالعات مختلف از قبیل لیشون و همکاران ،تأیید کننده شیوع
باالی اختالالت اسکلتی -عضالنی در میان کارکنان اداری و
اپراتورهای رایانه است [ .]18در مطالعهای که مصباح و همکارانش
در دانشکده پزشکی شیراز انجام دادند 200 ،نفر مورد مطالعه و
ارزیابی قرار گرفتند که در طی یک سال 286 ،روز کاری از دست
رفته به علت اختالالت اسکلتی -عضالنی داشتند [ .]19با توجه به
نتایج حاصله از این تحقیق میزان غیبت از کار به دلیل اختالالت
اسکلتی -عضالنی کمر و شانه در یکسال اخیر در بین  145نفر
مورد مطالعه  731روز کاری بوده است که بیشتر از روزهای کاری
از دست رفته در مطالعه مصباح میباشد و این آمار معادل یک
درصد کل زمان کاری  145نفر در یکسال است .جاناتان در بررسی
آمار مربوط به غیبتهای ناشی از ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی
نشان داده است که درصد باالیی از این غیبتها به علت
ناراحتیهای گردن ،شانه و دستها میباشد [ ]20که از طریق خارج
شدن نیروی کار از چرخه تولید باعث ایجاد ضرر و زیان به چرخه
تولید و فرآیند کار میگردد و لذا رویکرد بسیاری از شرکتها و
سازمانهای بزرگ ،بکارگیری علم ارگونومی در جهت تأمین منافع
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قد
دور کمر
ارتفاع سر تا نشیمنگاه حالت نشسته
ارتفاع کف پا تا زیر زانو نشسته
دور باسن
آرنج تا مچ
ارتفاع کف پا تا سر در حالت نشسته
طول شانه
شانه تا آرنج
کف پا تا باالی ران
نشیمنگاه تا زانو
کف زمین تا زیر آرنج نشسته
طول نشیمنگاه فرد
زمین تا نوک انگشتان دست ،نشسته
وزن ()kg

میانگین ()cm

انحراف معیار

میانه

بیشترین

کمترین
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مالی ،بهرهوری و حفظ نیروی انسانی متخصص میباشد [.]21
میانگین سنی کارکنان مورد مطالعه  34/7سال بود ()SD=7/55
و بهطور متوسط دارای  14/9سال سابقه کار بودند (.)SD=7/73
آزمون دقیق فیشر نشان داد که ارتباط بین اختالالت اسکلتی
عضالنی گردن و سابقه کار کارکنان از نظر آماری معنی دار نیست
( )P=0/253که علت آن ممکن است به کمتر بودن سابقه کار در
افراد مورد مطالعه در مقایسه با سایر مطالعات باشد .همچنین نتیجه
مطالعه هولمسترون حاکی از بروز اختالالت اسکلتی -عضالنی در
کارکنان باالی  45سال سن بوده و تحقیق هیده و همکاران نیز
نشان میدهد که شیوع اختالالت همراه با باال رفتن سابقه کار
افزایش مییابد [ ]22و نشانههای قابل توجه از شیوع اختالالت در
میان کارکنان با سابقه کار بین  35تا  44سال وجود دارد [.]23
مطالعه دروزه که بر روی  217نفر با میانگین سنی  34سال انجام
شده است نشان داده است که سن با بروز اختالالت اسکلتی-
عضالنی ارتباط ندارد [ ]24که با نتیجه حاصله در این مطالعه مبنی
بر عدم ارتباط میانگین سنی با اختالالت اسکلتی عضالنی مشابه
است .تحقیق کنیو و همکاران نشان میدهد که انجام تمرینات
جسمانی به همراه آموزش اصول ارگونومی میتواند تأثیر بسزایی
در کاهش شکایات کارکنان از اختالالت اسکلتی عضالنی داشته
باشد [ .]13در طی مطالعات دیگر نیز مشخص گردید که بین ورزش
و انجام حرکات کششی حین کار با اختالالت اسکلتی -عضالنی
ارتباط معنی داری وجود دارد []25؛ بدین صورت که انجام حرکات
کششی و ورزش کردن حین کار (حداقل  3نوبت در هفته و 45
دقیقه در هر نوبت) میتواند تأثیر بسزایی در پیشگیری از بروز
اختالالت اسکلتی  -عضالنی داشته باشد ،در حالی که در تحقیق
حاضر ارتباط معنی داری بین فعالیت ورزشی و ابتال به اختالالت
اسکلتی عضالنی مشاهده نشد که علت آن ممکن است به خاطر
کم بودن تعداد افرادی که ورزش میکردند ( 3درصد) و زمان کوتاه
میانگین فعالیت ورزشی (کمتر از  30دقیقه) در این افراد باشد .در
این مطالعه ارتباط معنی داری بین میزان ساعات کار کارکنان و
اختالالت اسکلتی -عضالنی نشان داده نشد ولی در برخی از
مطالعات ،از قبیل تحقیق مارکوس ،ارتباط بین میزان ساعت کار و
بروز اختالالت بهویژه در ناحیه فوقانی بدن و مچ دست ،معنی دار
میباشد [ ]26که به نظر میرسد علت آن انجام حرکات ورزشی در
بین کسانی که اضافه کاری داشتند و همچنین عدم انجام کار
نشسته در ساعات اضافه کاری بوده است بهطوری که میانگین
ساعت کاری کارکنان در حالت کار نشسته ،در طی روز به مقادیر
توصیه شده استاندارد (کمتر از  8ساعت) که در تحقیق جانسون نیز
به آن اشاره شده است [ ]27نزدیک بوده است .البته در مطالعهای
که توسط گریفیت انجام شده است ،ارتباط بین میزان ساعت کار
در روز با رایانه در تمامی مشاغل مورد مطالعه معنی دار بوده و
ارتباط مستقیم بین افزایش ساعات کار با رایانه (بیش از  6ساعت
در روز) و بروز اختالالت اسکلتی عضالنی وجود داشته است [.]28

در مطالعهای که توسط کرهان بر روی اپراتورهای کامپیوتر صورت
پذیرفت ایجاد ناراحتی و بروز درد در نواحی کمر ،گردن ،دست و
مچ دست ،شانه و نواحی تحتانی بدن مشاهده گردید [ .]29در
مطالعه دیگری که در شهرستان بیرجند در محیطهای صنعتی انجام
شده است شیوع ناراحتی کمر  %60و مچ دست  31%بوده است
[ ]30که با توجه به نمودار  1بسیار بیشتر از نتایج مطالعه حاضر
بوده است و با توجه به اطالعات تحقیق فوق علت آن میتواند به
خاطر ساعتهای اضافه کاری بیشتر و سابقه کار در بخشهای
صنعتی برای اغلب آنان باشد.
نتایج تحقیقاتی که جهت بررسی ارتباط شاخصهای آنتروپومتریک
و اختالالت اسکلتی  -عضالنی صورت گرفته است [ ،]31حاکی از
ارتباط مستقیم شاخص  BMIبا ناراحتیهای گردن ،کمر و مچ
دست میباشد و نتایج حاصل از مطالعه حاضر نیز بیانگر ارتباط
معنادار شاخص  BMIکارکنان و اختالالت اسکلتی عضالنی بود
و با توجه به اینکه وزن باالی افراد میتواند تأثیر مستقیم در فشار
وارده بر سیستم اسکلتی -عضالنی بدن داشته باشد ،به نظر میرسد
این ارتباط مربوط به وزن نسبتاً باالی کارکنان و شاخص BMI
آنان با میانگین در حد اضافه وزن ( )25/57بوده است.
در مطالعات اسماعیل و همکاران رابطه بین افزایش امتیاز کسب
شده در ارزیابی پوسچر به روش فاکتور روال و اختالالت اسکلتی
عضالنی بهصورت معنی دار بیان شده و مشخص گردیده که هر
چه بدن در زمان طوالنیتر و در وضعیت نامناسبتری قرار گیرد،
بروز اختالالت اسکلتی -عضالنی بیشتر میباشد [ .]32همچنین
در مطالعهی کافمن که بر روی اختالالت اسکلتی  -عضالنی
نوازندگان صورت گرفته ارتباط بین امتیاز  4در مقیاس روال و
اختالالت مذکور معنی دار بود [ .]33مطالعات مختلفی در خصوص
ارتباط برخی بیماریهای مؤثر در شیوع اختالالت اسکلتی-
عضالنی صورت پذیرفته است که از آن جمله میتوان به ارتباط
شیوع آرتروز شانه و التهاب تاندون با بیماری دیابت در تحقیق
سبحان و همکاران [ ]34و ارتباط معنادار شانس شیوع عوارض
اسکلتی عضالنی باسن و طول مدت ابتال به دیابت به تحقیق
ذبیحی [ ]16اشاره کرد .در بررسی ابعاد آنتروپومتریک کارکنان،
مشخص شد میانگین ابعاد حاصله با ابعاد آنتروپومتری شاغلین
ایرانی با قومیت فارس در مطالعه صادقی [ ]35و همچنین با ابعاد
آنتروپومتریک جامعه نظامیان ایران که توسط پورتقی و همکاران
به انجام رسید مشابهت دارد [ .]36بلند بودن ارتفاع میزکار و
نامناسب بودن ارتفاع صندلی و همچنین عدم استفاده از زیرپایی
میتواند باعث بروز اختالالت کمر ،شانه ،مچ دست و سندرمهایی
از قبیل تونل کارپال ،شود .استانداردهایی هم در خصوص طراحی
ابعاد میز و ارتفاع آن وجود دارد که ارتفاع میز را با توجه به ابعاد
آنتروپومتری فرد بین  57تا  72سانتیمتر مشخص کردهاند که بیمن
نیز در تحقیق خود به آنها اشاره نموده است [.]37
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 سانتیمتر به همراه بکارگیری زیرپایی70 استفاده از میز کار با ارتفاع
 بهمنظور جلوگیری از ایجاد.مناسب برای این افراد توصیه میگردد
 شانهها و مچ،اختالالت اسکلتی عضالنی بهویژه در ناحیه کمر
دست الزم است ضمن توصیه به انجام حرکات و تمرینات ورزشی
 نسبت به اصالحات ارگونومیکی پستهای،مناسب در حین کار
 پیشنهاد میگردد در مطالعات.کاری آنان اقدام الزم به عمل آید
آتی تأثیر نوع ورزش و تعیین تمرینات جسمانی مناسب و همچنین
طراحی زمانهای مناسب برای کار و استراحت در مشاغل اداری
.مورد بررسی بیشتر قرار گیرد

نتیجهگیری
افرادی که در مراکز نظامی در پستهای اداری مشغول به کار
هستند در معرض اختالالت اسکلتی عضالنی و همچنین اضافه
 تکنیک ارزیابی ارگونومیکی روال و.وزن و چاقی قرار دارند
بکارگیری پرسشنامه نوردیک نقش مفیدی در آگاهی از میزان در
معرض بودن پرسنل شاغل در پستهای اداری به اختالالت
 سانتیمتر و44  ارتفاع صندلی در محدوده.اسکلتی عضالنی دارد
استفاده از صندلیهای دارای قابلیت تنظیم ارتفاع و همچنین
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