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  3/2/1391:پذيرش تاريخ؛   29/11/1390 :مقاله دريافت تاريخ

در  .صـورت پذيرفتـه اسـت   ) CTD(ز عوارض اسكلتي عضالني نه برومياي زيادي در زه تا كنون پژوهش :سابقه و هدف
ـ از  در آمار منتشر شده. ل بروز اين عوارض شناخته شده استينامناسب دل كاري تيوضعبيشتر موارد نحوه نشستن و  ك ي

ـ هـدف از ا . شـده بودنـد   يو عضالن يار اختالالت اسكلتچكردند د مي انه كاريكه با را يافراد %44حدود  يمنبع خارج ن ي
ن مداخله در مركز بهداشت غرب تهران ير ايزان تاثمي يو بررس ميارگونومداخله  ،عوارض  يريگ و اندازه ييق شناسايتحق
  .برند مي بهره يون ادارياتوماستم سياز سكاركنان آن كه باشد  مي

ـ از طرنفر از كاركنـان   68در  CTDعوارض ن روش يدر ا :ها مواد و روش ـ ق ارائـه پرسشـنامه نورد  ي علـت بـروز   و ك ي
 ييها علت يآمار يها با توجه به روش. ده استين گرديكارشناسان مع يفن يدهايبازدتوسط هاي كاري  عوارض در محيط

مـورد مداخلـه    يانسـان  يفاكتورها يشده و توسط مهندس يينموده اند شناساجاد يا يشتريب يكه عوارض با شدت و فراوان
 ت تنـه يوضعهر فرد  ياستفاده شد و به ازا) بدن انسان يابعاد سنج( يآنتروپومتر شتر طرح ازيب ييجهت كارآ. قرار گرفتند

  .ديگرد يطراح ينيمع يكار
شتر كاركنان بوده است بـه  يدر ب CTDكه در مرحله قبل از مداخله بدست آمد نشان دهنده وجود عوارض  يجينتا :ها افتهي

از درد عضـالت گـردن    %4/20درد شـانه و  % 4/27. بردند مي ستون فقرات رنج يدرصد كاركنان از درد باال 90كه  يطور
 %8/40ستون فقرات تا  يت كاركنان نسبت به درد بااليزان شكاميافت و ير كاهش ين مقاديپس از مداخله ا .ت داشتنديشكا

سـه  يمقا يارآزمـون آمـ  انجام  با. افته استيل يتقل %6/17وعضالت گردن به  %22ه شانه به يدرد در ناح. افته استيكاهش 
  ).>005/0p( ن عوارض قبل و بعد از مداخله وجود داشته استيب دار يمعنـ راتـييتغ نسبتا

تـوان   مي باشد كه مي انهيكار با را يها طيدر مح CTDبروز عوارض  يعلت اصل تنهنامناسب ت يوضعوجود  :يريجه گينت
و آمـوزش   ح كـاركردن ين آمـوزش نحـوه صـح   يمچنـ كـار ه  يز و صندلمير اصالح در ارتفاع يقابل دسترس نظ يها با راه

  .نمود يريجلوگ يكار يها طين عوارض در محيش ايساده از افزا يحركات ورزش
  

  يستگاه كاريا، )CTD(يعضالن ي، عوارض اسكلتميارگونو: لغات كليدي
  

  مقدمه
هـا كـارگر و كارمنـد تمـام و يـا       ليونميامروزه در سراسر جهان 
ا در وضعيت ها و موقعيتهـاي مختلـف   قسمتي از ساعات روز خود ر

مطالعه شرايط فيزيولوژيك بدن در حين كـار و ابـزار   . كنند مي سپري
ت در سالمت نيروي كار و افزايش بهـره  ميكار از موضوعات حائز اه

قــات انجــام شــده در كشــورمان در خصــوص يتحق 1.باشــد مــي وري
ـ م و غيمستق يامدهايو پ يعضالن - ياختالالت اسكلت م آن ير مسـتق ي

ن يسـازمان تـام   يون پزشـك يسـ يبر اساس گـزارش كم .باشد ياد نميز
مختلف از كـار   يها يماريوع بيدرصد ش 4/14استان تهران ياجتماع
 ،اختصاص دارد و در كشور يعضالن - ياسكلت يهايماريبه ب يافتادگ

ن ين علت در مـراجع ياز كار و سوم يبت ناشين علت غيكمر درد دوم
  2.باشد  يم مارستانيشدن در ب ين علت بستريمماران و پنجيب يپزشك

رايانه نيـز بـا رشـد روز افـزون خـود در تمـام موسسـات        كار با 
بـا افـزايش رايانـه مشـكالت     . صنعتي و غير صنعتي وارد شده اسـت 

چكيده
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برخي . ايمني و بهداشتي ناشي از آن نيز در صنايع افزايش يافته است
تواننـد   مي برخي ديگرباشد اما  مي از اين مشكالت جزئي و قابل حل

آثـار   نيـز  گاهي.ور وارد كند ـــدر دراز مدت صدمات جدي بر اپرات
ـ و بيماري زايي كار با رايانه باعث تشديد صدمات كـم اه منفي   تمي
 Video Display( مشكل اصلي در دفاتر كار همراه با رايانه 3.گردد مي

Terminal ــاريا ــاي  )يســتگاه ك  ضــالني و اســكلتيعوجــود درده
)Cumulative Trauma Disorders CTD( ـ ا .باشـد  مي بـه  ن درد هـا  ي

قـات انجـام   يدر تحق.باشـد  مـي  نوضعيت نامناسب حالت نشستعلت 
درصـد،   33درصـد، درد شـانه    53درد مربوط به گردن بيشترين شده 

 كـه هركـدام بـه علـت خاصـي روي      4بـوده  ...درصـد و  36دردكمر 
عـالوه بـر   . يابنـد  مـي  اين عوارض حين كار شدت بيشـتري . دهند مي

ايجاد بيماري در كاربر از بازده كار به خاطر وجـود نـاراحتي خواهـد    
صـحيح دچـار   كاربر براي يافتن راه حل مناسب براي نشستن .كاست

استرس خواهد شد كه عالوه بر به وجود آوردن هزينه هـاي مسـتقيم   
د درماني، اشتباهات و خطاهاي انساني حين كار را نيز به دنبال خواهـ 

آنها  كننده عوارض و عوامل ايجادن يدر خصوص شناسايي ا 5.داشت
صـورت  هايي  تيات و فعالقيآنها تحقحذف در  يو سعدر محيط كار 

دقـت  اپراتـور  باشـد و   يعـوارض كمتـر  تا كار با رايانه داراي گرفته 
اصـلي در ايـن   ن رو هـدف  ياز همـ  .كار خود داشته باشد ربيشتري ب

سـطح سـالمت كاركنـان     يكاري و ارتقا پژوهش بهبود شرايط محيط
دسـتيابي بـه   جهـت  .باشد مي ار با رايانهكهمراه  يط كار اداريمحيك 

  :واقع شده است يمورد بررس، اهداف فرعي زير يهدف اصل
ــابي مشــكالت و عــوارض -1 ــا  يعضــالن ياســكلت ارزي   موجــود ب

  استاندارد شده يها روش
در  نجام كـار در حين ا مشكل يتنه كاركنان دارااصالح وضعيت  -2

 صورت امكان

هـاي   محـيط جاد يموثر در ا يامل و فاكتورهاحذف يا كنترل عو -3
 كاري نامناسب

 كيمينه مسائل ارگونوميافزايش آگاهي پرسنل در ز -4

  
  ها مواد و روش

جامعـه مـورد   . رفته اسـت يصورت پذ يا عه به شكل مداخلهلمطا
نفـر   68كـار بـا رايانـه بـه تعـداد       طيمحـ در يك  شاغلمطالعه افراد 

مداخلـه توسـط   . تمام افراد جامعه مورد مطالعه قـرار گرفتنـد   .اند بوده
مشكل بودند صـورت   يكه دارا يكار يها ستگاهيا ياصالح ساختار

بـا توجـه بـه     براي يافتن مشكالت مربوط به كار بـا رايانـه   .رفتيپذ
در بين كاركنـان   كينورد پرسشنامه استانداردهاي انجام شده  پژوهش

سـواالتي كـه    .باشـد  مي اين پرسشنامه داراي دو بخش. يدتوزيع گرد
و بخش دوم مربـوط  نمايد  مي وضعيت كاربر را در حين كار مشخص

بـا  ن كـار  ين حـ يمعـ  يدر طول مدتها ي است كهدردها و عوارضبه  
سـواالت پرسشـنامه مـورد ارزشـيابي قـرار       .انـد به وجود آمده رايانه 
سوال با توجه بـه عارضـه    جهت اولويت بندي مداخله به هر .گرفت

نشـان دهنـده   ب يضـر و ايــــن   ت داده شديب اهميضرموجود يك 
اطالعـات  . باشـد  مـي مـي  مشكالت و عوارض موجود به صـورت ك 

مورد تجزيه هاي آماري  توسط نرم افزار و روشحاصل از پرسشنامه 
د و شـ مناسـب   مداخلـه با توجه به ارزيابي راه . و تحليل قرار گرفت

ـ گردتعيـين   مداخلههاي  اولويت تيهمب ايضرتوسط  د و مداخلـه  ي
 ،جهـت مداخلـه   .شدانجام  يستگاه كاريا هر مناسب و موثر بر روي

به صورت مشاهده اي و تخصصي بررسي گرديد و  يستگاه كارياهر 
هاي ايجاد عارضه و نحوه حل مشكل توسط محققـين بررسـي    علت
و نظريـه هـاي كـاربر    در برخي موارد نيز با استفاده راهنمايي ها . شد

جهـت طراحـي   . در آن بررسي شـد  ميعلت اثر و راه مداخله ارگونو
نيـاز بـه   ) ز، ارتفاع مانيتور و ساير اجـزا ميصندلي، (براي پست كاري 
بـا توجـه بـه اينكـه     . مركز وجود داشتدر اين  افراد وجود ابعاد بدن

ـ   6دارداطالعات مناسبي در ايران مربوط به آنترو پومتري افراد وجود ن
توسط وسايل اندازه گيري ابعـاد بـدن    در اين پژوهش ابعاد مورد نياز

  .)1 جدول( شد تعيين) آنتروپومتر، گونيا و خط كش(
  
  مداخله

  :ر بوده استيط كار به شرح زيو مداخله در مح ياقدامات كنترل
ز مناسب برابر با ارتفاع چشم طوري كه ميكنترل و طراحي ارتفاع  -1

  .درجه خط افق قرار گيرد 30تا  13يه مانيتور در زاو
  ز مخصوص كامپيوترميو تهيه  يسنت يادار يز هاميتعويض  -2
ـ حذف كشوي مخصوص صفحه كليد و  -3 ا قـرار دادن مـاوس در   ي

  د در ارتفاع آرنجيكنار صفحه كل
  نصب نگهدارنده پيش نويس -4

  
  
  



 ١١٩    بررسي ميزان تاثيرمداخله فاكتورهاي انساني در كاهش ميزان عوارض اسكلتي عضالني  

 1391، بهار 2، شماره 1دوره البرز ايران، نشريه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي البرز، 

  

  ابعاد آنتروپومتري مورد نياز. 1جدول 
  نام اختصاري  تمينام ك يمحل اندازه گير  رديف

 Butto-knee depth BKL عمق كفل زانو  1
 Butto-popliteal depth BP عمق كفل ركبي  2

 Popliteal height PH ارتفاع ركبي  3

 Thigh clearance TC هافضاي مورد نياز ران  4

 Elbow rest height LRH رنج در حالت نشستهآارتفاع   5

 Sitting eye height YHS تهارتفاع چشم در حالت نشس  6

 Hip Breadth HB پهناي باسن  7

 Inter papillary distance IPD فاصله آرنج به آرنج  8

 Fore arm Reach FAR دسترسي ساعد  9

  
  تنظيم ارتفاع صندلي -5
  تهيه و نصب دسته صندلي مناسب -6
  حه كليد و ماوس نسبت به دسترسي كاربرفتنظيم فاصله ص -7
  زميز و باز شدن فضاي روي ميدادن كيس كامپيوتر پايين  قرار -8
  LCDاستفاده از نمايشگرهاي  -9

  استفاده از زير پايي مناسب -10
انبر بـه جـاي اسـتفاده از    ميآموزش تايپ و استفاده از كليدهاي  -11

  ماوس
موزش و انجام حركات كششي و نرمشي متناسـب بـا كـاربران    آ -12

  پس از كار در مدت معين
  
 يبـا اسـتفاده از داده هـا    محاسبه ابعاد پسـتهاي كـاري   نحوه. 2 دولج

Anthropometry 
 نحوه محاسبه  ت مورد نظرميك

LRH+PH  زميارتفاع

YHS+PH  ارتفاع مانيتور

PH  ارتفاع صندلي

BP  عمق صندلي

BKL  زميفضاي خالي زير 

HB  پهناي صندلي

LRH  ارتفاع دسته صندلي

IPD  فاصله دسته هاي صندلي

FAR  فاصله صفحه كليد از بدن

 افراد كه در جـدول  يمتناسب با ابعاد بدن يستگاه كاريا يطراح -13

ـ قه محاسـبه هـر   ياز و طريابعاد مورد ن 2 ش داده شـده  يك نمـا ي
  .است

ـ با توجه به وجـود سـواالت    زان شـيوع درد نـواحي مختلـف    مي
ـ ش نيه عنوان ابـزار پـا  ن پرسشنامه بيك ايدرپرسشنامه نورد ز مـورد  ي

كـه پـس از پايـان مداخلـه و گذشـت       يبه طور. استفاده قرار گرفت
ـ  ي ماه 9مدت زمان  مشـابه بـا ارائـه مجـدد      يهـا  وهشژا توجه بـه پ
  .ارزيابي گرديد ميزان تاثير مداخله ارگونوميپرسشنامه 

  
  نتايج

پس از جمع آوري پرسشنامه ها، مشكالت موجود در اين مركـز  
ـ مشـخص گرد  صلي تـرين داليـل بـروز عـوارض بـوده انـد      كه ا . دي

در ت تنـه نامناسـب   يوع وضعيزان شياطالعات بدست آمده در باره م
ــا  .اســتش داده شــده ينمــا 3 جــدول ــهب ــاد شــكل توجــه ب   ن ينم

ـ كـه افـراد با   موجـود در پرسشـنامه   مختلـف انسـان   يها اندام د در ي
ــايي  بخــش ــه درد را احســاسه ــ ك ــد عالمــت  يم ــ كردن ــد،  يم    زدن

ـ در ا كـار بـا رايانـه   از  يناشـ رايج ترين عـوارض    يط كـار ين محـ ي
اطالعـات   .ش داده شـده اسـت  ينمـا  1 نمودارج در ينتا. مشخص شد

و  هـاي نامناسـب شـغلي    وجـود موقعيـت  دهد   يم بدست آمده نشان
شـده   يعضـالن  ياسـكلت  باعث بـروز عـوارض  تنه نامناسب ت يوضع
هاي پيشنهادي مداخلـه   طرح درصد از 60در اين مركز حدود . است

  .مورد اجرا قرار گرفتند
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  نامناسب و علت آن ت تنهيوضعوع  يزان شمي. 3 جدول
 علت %شيوع  POSTURE رديف

  عدم قرار گيري مانيتور و صفحه كليد روبروي كاربر 3/73  تغيير وضعيت تنه 1
  عدم حمايت قوس كمر 2

70  
  دعدم دسترسي به صفحه كلي-پشتي نامناسب -
  موقعيت نامناسب كامپيوتر -

  افزايش دقت براي خواندن جزئيات مانيتور –در دسترس نبودن ماوس و صفحه كليد - 80  عدم تكيه هنگام كار 3
  زيرپايي وجود ندارد–زيرپايي مناسب نيست- 36  مچ پاي نامناسب 4
  دسته صندلي خراب است -باشد   ميب نارتفاع دسته صندلي مناس–تكيه گاه دست وجود ندارد 13  موقعيت آرنج 5
  عدم تسلط در تايپ -عدم وجود نگهدارنده پيش نويس- 70  تغيير وضعيت گردن 6
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  قبل از مداخله ن كاركنانيدر ب CTD عوارض موجودزان درصد مي. 1 نمودار
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  ن كاركنان بعد از مداخلهيدر ب CTDعوارض موجود  زان درصدمي. 2 نمودار

  



 ١٢١    بررسي ميزان تاثيرمداخله فاكتورهاي انساني در كاهش ميزان عوارض اسكلتي عضالني  

 1391، بهار 2، شماره 1دوره البرز ايران، نشريه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي البرز، 

  

جهت مشخص نمودن مقدار تاثير اين اقدامات پرسشنامه پـس از  
ماه از اجراي مداخله توزيع گرديـد و پـس از جمـع آوري     9گذشت 

وع عوارض پس از مداخلـه در  يزان شينتايج بدست آمده به صورت م
سـه  يمقا يزمـون آمـار  بـا انجـام آ  .  ش داده شده استينما 2-نمودار
ـ  يدار يتفـاوت معنـ   يعضالن يها در تمام عوارض اسكلت نسبت ن يب

  .)>005/0p( قبل و بعد از مداخله وجود داشته است
  

  بحث
 يهـا  سـتگاه يدر ا ياصالح ساختاربا با توجه به پژوهش حاضر 

 اسـكلتي عضـالني   از مشـكالت  يتوان مقدار قابل مالحظـه ا   يم كار
ـ ار را كاهش ك يها طيموجود در مح ـ امـا ا . ا حـذف نمـود  ي  عن نـو ي

مسئله اي نيست كه تنها در ارتباط با كار و يا نوع كار باشد اختالالت 
و عوامل بسيار ديگـري نيـز خـارج از محـيط كـار در پيـدايش ايـن        

 ،تـوان بـه وضـعيت راه رفـتن     مي از اين جمله. هستند مشكالت موثر
با توجه بـه  . اشاره نمودنشستن و عوامل تغذيه و متابوليك  ،خوابيدن 

نتايج شيوع عوارض اسكلتي عضالني در كاربراني كه وضعيت نشسته 
ن ير محققـ يقات ساين موضوع با تحقيا. باشد مي ند بيشتررمطلوبي ندا

ر آمـوزش و  يكه تـاث  7يدر مطالعه محسن. دارد ينه سازگارين زميدر ا
بـه   كـرده اسـت   يرا در كاهش كمر درد بررس يارگونوم يه هايتوص

ق حاضـر در  يدر تحق. داشته است يشتريد بيتاك يزشيانگ يفاكتورها
ـ دادن به پرسنل اقـدامات ز  يخصوص آگاه صـورت نگرفتـه و    يادي

. ن كـار بسـنده شـده اسـت    يحـ  يفقط به اندازه انجام حركات ورزش
ـ ر هـر  يشود تا بتوان تاث يزيطرح ر يشود مطالعه ا  يم شنهاديپ ك از ي
. قـرار داد  يرا به صورت جداگانه مورد بررس ين اقدامات مداخله ايا

ت مشـخص  يبا اولو يكيارگونوم يج آن جهت اقدامات كنترليو از نتا
نه بتـوان  ين هزيكه با كمتر ياستفاده نمود به طور يكار يها طيدر مح
  .جاد نموديرا ا يكيارگونوم ين بهره وريبهتر

 ن يك تواند به عنوا مي سابقه بيماري اسكلتي عضالني گرچه خود
توان انتظار داشـت كـه يـك     مي تشديدي باشد ولي به هرحال عامل 

 رو  بـا رايانـه   رمشكل اسكلتي عضالني مانند آرتروز پس از مدتي كـا 
ك يواگر بتوان شغل فرد را تا حد امكان ارگونوم گذارد مي وخامت به

  .خواهد شد يريشگيپ ياديفرد تا حدود ز يماريشرفت بينمود از پ
كه موجـب  داخله صورت گرفته نقش تكيه گاه آرنج با توجه به م

شـود بـه خـوبي در     مـي  كاهش بار استاتيكي بر عضالت بازو و شانه
رعايـت  . كاهش مشكالت اسكلتي و عضالني مشـخص شـده اسـت   

بـه   9و8درجه كه در برخي منابع و مطالعـات  80-110زاويه آرنج بين 
ز مشـكالت  رسد نقش موثري در برو ميآن اشاره شده است به نظر ن

زاويه نگاه به مانيتور با توجـه بـه اسـتاندارد     .اندام فوقاني داشته باشد
ISO9241 درجه پـايين تعيـين گرديـده اسـت كـه       40بين خط افق و

سـابقه كـار در    .مقداري از عوارض توسط اين امر كاهش يافته اسـت 
ـ باشد امـا اه  مي كاربران رايانه نيز همراه با شيوع عوارض ت آن در مي

 .باشـد  مـي  ل سابقه وجود اين عوارض و تشديد شـدن آن كمتـر  مقاب
به عنوان عامل مهـم در جلـوگيري از بـروز     كمورزش حتي به مقدار 

شـود تمـام     يمـ  هيتوص .شود مي مطرح مشكالت اسكلتي و عضالني 
انـه در ارتبـاط   يكار بـا را  يكار يها ستگاهيبا ا يكه به نحو يكاركنان

ط كار را يقابل انجام متناسب با مح يكشش يها هستند روزانه حركت
 يعضالن يشرفت اختالالت اسكلتيا پيجاد و يانجام دهند تا بتوان از ا

  .كرد يريشگيپ
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