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پوسچر فرد و  تيبا وضع يو عضالن يکلتاختالالت اس وعيش نيارتباط ب يبررس

 کار طيمح يارگونوم يفاکتورها سکير

 

 يريکردم يحجت موسوسيد  ،)cM.S(1 يعيرب ثهيحد ،)cM.S(1 دليب دهيحم ،)Ph.D(1 يآبادسهل يصالح يعل

 2)Ph.D Student( ،1 بلوچخانه يه عباسفائز*)cM.S(  
 رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،یمنیکار، دانشکده بهداشت و ا یمنیو ا یبهداشت حرفه ا یروه مهندسگ -1

 رانیهمدان، همدان، ا یعلوم پزشک ،یاگروه بهداشت حرفه -2

 ده يچك
شده  کارکنان شناخته بتيعلت غ نيترعياست و از شا يشغل يهابيآس عياز عوامل شا يکي يعضالن ياختالالت اسکلت هدف:

 يکيکار در کارکنان  طيمح يارگونوم يفاکتورها سکيو ر يعضالن-ياختالالت اسـکلت وعيش يهدف بررس است، مطالعه حاضر با
 .تانجام گرف يبهشت ديشه يعلوم پزشک يهااز دانشکده

دانشگاه  يهااز دانشکده يکينفر از کارکنان  108 نيب 1398در سال  ياز نوع مقطع يليتحل يفيمطالعه توص نياها: مواد و روش
نامه مطالعه از پرسش نياند. در ابوده يعلم ئتينفر ه 51نفر کارمند و  57شامل شده است که  انجام يبهشت ديشه يعلوم پزشک

( استفاده ROSA) يتنش ادار عيسر يابيو روش ارز يکار دفتر يهاطيمح يبرا يجامع ارگونوم ستيلچک ک،ياستاندارد نورد
 . ديگرد

( بوده %50( و پا )%50شانه ) يدر نواح ريسال اخ کيدر  يناراحت ايدرد  وعيش نيترشيمطالعه نشان داد، که ب جينتا ها:يافته
قرار  يضرورت انجام مداخله ارگونوم هيمطالعه در ناح افراد مورد %34نشان داد که  ROSAپوسچر به روش  يابيارز جياست. نتا

 (.>05/0Pرابطه معنادار وجود داشت ) يارگونوم ستيلچک يبا سه بخش اصل ROSA يينها ازيامت نيب نيچنگرفتند. هم
 جهينت کار، در طيمح يارگونوم يهافاکتور سکيو ر يعضالن ياختالالت اسکلت وعيش نيبا توجه به وجود ارتباط ب گيري:نتيجه

 .رديها صورت پذفاکتور سکيجهت بهبود ر ياقدامات کنترل ديبا
  

 يکارکنان ادار ،يارگونوم ست،ي، چک ل يعضالن ياسکلت يهايماريبهاي کليدي: واژه
 

 مقدمه
 مرتبط با کار يعضالن-ياختالالت اسکلت

 (Work-Related Musculoskeletal Disorder) فيشامل ط 
نامناسب است که مؤثر بر عضالت،  طياز شرا ياگسترده
از عروق  تيو حما يطيها، مفاصل، اعصاب محها، رباطتاندون

است و مناطق مختلف بدن ازجمله کمر، گردن، شانه، اندام  يخون
 ر[. طبق آما1] کنديم ريها را درگساعد و دست ،يتحتان

 %32حدود  2014در سال  کايشده، توسط سازمان آمرگزارش
[. 2] را به خود اختصاص داده است يشغل يهايمارياز کل ب

 نيکه ا دهديمتحده، گزارش م التياداره آمار کار ا نيچنهم
 شود،يمحسوب م يرفته کاراز زمان ازدست %29اختالل سبب 

همراه داشته  همتحده ب التيا يرا برا نيسنگ يانهيهز نيکه ا
 نيترعيشا يعضالن-ياختالالت اسکلت زين انري[. در ا3] است

کل  %7که  ياز کار است، به شکل يناش بيو آس يماريب

پزشکان را به خود  نيمراجع %14جامعه و  يهايماريب
 ياختالالت اسکلت جادکنندهياز عوامـل ا [.4] دهدياختصاص م

 فيبــدن و ضــع ناســبنام تيبه وضــع توانيم يعضالن
کـار اشاره نمود  يهاستگاهيا کيارگونوم يبــودن طراحــ

 يبدن تيچون وضعهم ييفاکتورها سکي[. عالوه بر آن، ر5]
 يبدن يهاو حالت يزمان طوالنو ثابت در مدت کياستات

کار و استفاده از  ستگاهينادرست ا ينامناسب، که در اثر طراح
در  توانيم ،شونديم جاديا کيونومارگ ريغ يهايو صندل زيم

 يمطالعات حاک جياست که نتا يدر حال ني[. ا8-6نظر گرفت ]
عالوه بر اختالالت  ،يطيمح يفاکتورها سکياز آن است، که ر

در افراد باعث اتالف وقت و  يخستگ جاديو ا يعضالن ياسکلت
  نيرابطه ب گر،يدر مطالعات د نيچن[. هم9] شونديم زين نهيهز
را نشان دادند،  يعضالن-ياختالالت اسکلت وعياز کار و ش بتيغ

مؤثر بر  يآن است که اصالح فاکتورها ديمطلب مؤ نيکه ا

 25/9/1399 تاريخ پذيرش: 10/5/1399تاريخ دريافت:      yahoo.com72faezehabasi@   021-22432040 تلفن:نويسنده مسئول،  *
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 تواننديم ياديز اريبس زانيبه م يعضالن-ياختالالت اسکلت
 گريد ياز سو [.10از شغل را باال ببرند ] تيو رضا يوربهره
اختالالت  هباور هستند، که مسئل نياز محققان بر ا ياريبس

 رانيتوسعه ازجمله احال در يدر کشورها يعضالن-ياسکلت
 ينظارت يستياست، لذا با شرفتهيپ ياز کشورها تريجد اريبس
 [.11اعمال شود ] نهيزم نيدر ا يو جد قيدق

 يجامعه، ضرورت يو ادامه زندگ يبقا يبرا اشتغال
هر  ييخودکفا گريو از طرف د شوديمحسوب م ريناپذاجتناب

 رويآن وابسته است. داشتن ن يو عملکرد اعضا زانيجامعه به م
جوامع، از دانش، آموزش  يبرخوردار زانيکار کارا و خالق به م

 وآموزش  ي[. هسته اصل13،12دارد ] يو پژوهش بستگ
دارد،  ندهيکار آ روين يدر رشد و بالندگ يپژوهش که نقش مهم

 يعنوان ارکان اصلآن به دي. کارکنان و اساتباشنديها مدانشگاه
 يگونه اختالل سالمت است که هر يهي. بدشونديآن محسوب م

[. 14خواهد شد ] يآموزش تيفيارکان سبب افت ک نيدر ا
محسوب  يادار مشاغلجزء  ديکارکنان دانشگاه و اسات نيچنهم

 وعيها، شآن تيکار و نوع فعال تيو با توجه به ماه شونديم
 يتوجه صورت قابلها بهدر آن يعضالن-ياختالالت اسکلت

 انهياستفاده از را رياخ يهادر سال نيچن[. هم15] شوديم دهيد
 توانيرا م ياتر حرفهاست و کم يضرور يدر هر کار باًيتقر

 نياز ا زين دينشده باشد و اسات استفاده انهيراکه در آن از  افتي
سبب  انه،ياست که کار با را يدر حال ني. استنديقاعده مستثنا ن

بروز  شيو افزا يروان –فشار ،يخستگ ،يتحرکيب شيافزا
 [.16] شوديم يعضالن-ياختالالت اسـکلت

و کنترل عوامل مؤثر بر  ييشناسا ،يبررس رونيا از
از  يمخصوصاً در مشاغل ادار يعضالن-ياختالالت اسکلت

و همکاران نشان  يبرخوردار است. مطالعه ندر ييباال تياهم
 يدر کارکنان ادار يعضالن-ياختالالت اسکلت وعيکه ش دهديم

ترين را داشتند، ها کمدر ناحيه گردن باالترين و کف دست
مطالعه نشستن، عدم تحرک و کار با رايانه داراي  نيدر ا نيچنهم

 -باالترين شيوع در بين عوامل ايجادکننده اختالالت اسکلتي
در مطالعه  زيو همکاران ن يبي[. حب17اد ]عضالني را نشان د

کارکنان  نيدر ب يعضالن-ياختالالت اسکلت يابيخود به ارز
ها آن جيکه نتا رداختنددانشگاه پ يعلم ئتيه يو اعضا يادار

در گردن  يعضالن-ياختالالت اسکلت وعينشان داد که ش
 زيکار ن طيمح يابيرا داشت و ارز وعيش نيترشي( ب1/57%)

 هيدر ناح يکيفاکتور ارگونوم سکينظر ر نشان داد که کارکنان از
. عالوه بر آن آقانسب و همکاران در [15] هشدار قرار دارند

شيوع اختالالت اسکلتي عضالني با شرايط  بينارتباط  يامطالعه
 رانيا يهااز دانشگاه يکيايستگاه کاري در اساتيد و کارکنان 

آن نشان داد که طي يک سال گذشته در  جيکردند. نتا يبررس

( و در %3/64ردن و شانه )(، گ%7/85ران پا ) دياسات نيب
شيوع  نيترشي( ب%44(، مچ دست و گردن )%60کارکنان کمر )

 [.18اختالالت را داشتند ]
و  کياستات يبا توجه به انجام کارها يادار کارکنان

 يليه از وساکردن، حرکت دادن موس( و استفاد پي)تا کيناميد
احتمال بروز  ينبودن نور کاف ک،يارگونوم ريغ يهايصندل رينظ

 جاآن [. از20،19ها وجود دارد ]آن يعضالن ياختالالت اسکلت
دانشگاه  ديتو اسا يکارکنان ادار يساعات کار نيترشيکه ب

است، احتمال بروز اختالالت  انهيو کار با را يصورت دفتربه
مشاغل باالست و تاکنون مطالعات  نيدر ا يعضالن-ياسکلت

 سکير ييشناسا نيچناختالالت و هم وعيش يبه بررس يکم
اند، مطالعه دانشگاه پرداخته دياسات نيدر ب  يارگونوم يفاکتورها
-ياختالالت اسـکلت وعين شيارتباط ب يهدف بررس حاضر با

 يارگونوم يفاکتورها سکيپوسچر فرد و ر تيبا وضع يعضالن
علوم  يهااز دانشکده يکي ديو اسات ير کارکنان ادارکار د طيمح

طور نشسته با به ياديکه روزانه مدت ز يبهشت ديشه يپزشک
 .مشغول هستند، انجام گرفت فهيبه انجام وظ انهياستفاده از را

 
 هامواد و روش
 ياز نوع مقطع يليتحل يفيمطالعه توص کيمطالعه حاضر 

دانشگاه علوم  يهااز دانشکده يکي در 1398است که در سال 
صورت مطالعه به انجام گرفت. جامعه مورد يبهشت ديشه يپزشک

( با ديو اسات ينفر از کارکنان )امور ادار 108بود و  يسرشمار
سابقه کار  سال کيورود که داشتن حداقل  اريدر نظر گرفتن مع

 يعضالن-ياسکلت يماريخروج که دارا بودن شغل دوم، ب اريو مع
از بدن و  هيناح 9سابقه عمل در  ،ياز اشتغال به شغل کنون شيپ
در نظر گرفته شد. الزم به ذکر است در  يمادرزاد يماريب

 نيدر ا ياصول اخالق تياحترام به حقوق افراد و رعا يراستا
نمودند.  تيافراد قبل از ورود به مطالعه اعالم رضا هيپژوهش، کل

طرح با کد اخالق  نيا نيچنهم
IR.SBMU.RETECH.REC.1398.575 يپژوهش تهيدر کم 

 شده بيتصو يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشک ييدانشجو
 است.

، (Nordic) کينامه نوردمطالعه از سه ابزار پرسش نيا در
 Rapid Office Strain يتنش ادار عيسر يابيروش ارز

Assessment (ROSA) ابتال به اختالالت  سکير يجهت بررس
 يابيارز ستيلو چک يدر کارکنان ادار يعضالن –ياسکلت

 استفاده شد. يکار دفتر يهاطيمح يبرا يجامع ارگونوم
 نيتراز معمول يکي. یكردنو عضالنی سکلتیا نامهشپرس

-ياسکلت تختالالا يهانشانه ييشناسا يبرا هامهناشپرس
 1987 لسادر  نشراهمکاو  ينکارکواست که توسط  يعضالن
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 خود صورتبه مهناشپرس ني[. ا11] تـياف توسعهو  ئهارا
 اردتاندـسنامه، اپرسش کـيعنوان به نيچناست هم يگزارش

در  ازين مورد يهاو داده تطالعاا يآورجمع جهت مناسب
و  هايماريب عشيو خنرو  عضالني-سکلتيا تختالالا با بطهرا
 ني[. در ا21] شد گرفته کاربهها آن عقوو يژدميولوـپيا

شامل گردن،  هيناح 9انسان به  يحرکت سيستم ،مهناشپرس
 قسمت ،نوهاران، زا/باسن ،کمرها، ها، مچ دستها، آرنجشانه
درد در  وزرـب سابقهشده و ميتقس پاهاها/ و قوزک پشت نيفوقا

 ارقر يبررس ماه گذشته مورد 12 يرا در ط قوـف حياوـن
نامه پرسش نيا ينسخه فارس ييايو پا يي[. روا22] دهديم

 قرار گرفت ديو مورد تائ يو همکارانش بررس نهيتوسط چوب
[23.] 

روش  نيا. (ROSA) یتنش ادار عیسر یابیارز روش
 يفاکتورها سکيدر سنجش ر ييباال ييايو پا ييروا يدارا

[. 25،24است ] انهيکار با را يادار يهاطيدر مح يکيارگونوم
 تواندياست که م ياو مشاهده يکاغذ-روش از نوع قلم نيا
 تيقابل يرا مشخص کند و دارا يارگونوم يفاکتورها سکير

محسوب  يالنعض ياختالالت اسکلت يابيمناسب جهت ارز
است که در  ياگونهروش به نيا يابي[. مراحل ارز26] شوديم

 ROSA ستيلو پوسچر فرد با توجه به چک يکار ستگاهيابتدا ا
هر  لي. پس از تکمشوديم يگذارازيمختلف امت يهادر بخش

صفحه  ،يصندل يهادر بخش ازهايبخش و مشخص نمودن امت
 ROSA يينها ازيامت ،ديکلو تلفن، موس و صفحه شگرينما

 ازياست که امت 10 يال 0 نيروش ب نيا ييمشخص شد. نمره نها
 5تا  3کم(،  سکيسطح ر) يپوشچشمسطح قابل 3تا  0 نيب

 ياضرورت انجام اقدام مداخله 5از  شيب ازيسطح هشدار و امت
 [.24است ] شدهنييتع

کار  طيمح يکيارگونوم يابيارز يبرا. یارگونوم ستیلچك
 طيموجود و شرا يجامع با توجه به استانداردها يستيلچک
آن  ييايو پا ييو همکاران ارائه شد و روا نهيتوسط چوب يادار

در  ستيلچک نيشده است. ا ديو همکاران تائ نهيتوسط چوب
 ييمطالعه قرار گرفت و روا مورد ينفر از کارکنان ادار 400 نيب

 نياز ا نيچناست. هم شده انيقبول بآن قابل ييايو پا يصور
 ياقدامات اصالح يهاتياولو نييتع يبرا توانيم ستيلچک

 يطيمح طياز سه بخش شرا ستيلچک ني[. ا27] استفاده نمود
(EWC) Environmental Working Conditionsستگاهي، ا 

 Working( WP) يکار و پوسچر Work Station( WS) يکار

Posture شامل  يطيمح طياست. بخش شرا شده ليتشک
 زيکار شامل م ستگاهيو صدا، بخش ا يجو طيشرا ،ييروشنا

سر و  تيو بخش پوسچر کار شامل وضع انهيرا ،يکار، صندل
 . هردهديقرار م يبررس مورد را هاگردن، تنه، دست و بازو، پا

 يکار ستگاهي(، ا1)رابطه  يطيمح طيشرا يهااز بخش کي
محاسبه  ريصورت ز( به3)رابطه  ي( و پوسچر کار2)رابطه 

 يگر پاسخ بلنشان Xمذکور  يهااز فرمول کي . در هرديگرد
از  کيتعداد سؤاالت در هر  انگريبه سؤاالت و مخرج کسر ب

جمع و  ستيلچک يهابخش ازيها است. در انتها تمام امتبخش
 ( در نظر گرفته شد.4)رابطه  کل کيعنوان شاخص ارگونومبه

 (1) فرمول
100

11

X
EWC




 
 (2)فرمول

100

32

X
WS




 
 (3)فرمول

100

11

X
WP




 
افزار وارد نرم ،يآورمطالعه پس از جمع مورد يهاداده

SPSS  مورد  يآمار يهاشد و سپس توسط آزمون 19نسخه
اطالعات حاصل از  ليوتحلهيمنظور تجزقرار گرفت. به ليتحل
و  نيانگيدرصد، م ،يفراوان رينظ يفيتوص يهااز آماره ق،يتحق

 يابيارزجهت  رمنياسپ يبستگهم بيضر ،ياستنباط يهاآماره
نامه و سه با سه بخش آن پرسش ROSAروش  ازيامت نيرابطه ب

استفاده قرار گرفت.  مورد کيجامع ارگونوم ستيلبخش چک
سابقه کار و  نيارتباط ب يابيدو جهت ارز يآزمون کا نيچنهم

مطالعه و  جامعه مورد يعضالن ياسکلت يماريب وعيسن با ش
 ROSAروش  ازيامت نيارتباط ب يجهت بررس يخط ونيرگرس
  .دياستفاده گرد يعضالن ياسکلت يماريب وعيبا ش

 
 نتایج

کننده در افراد شرکت %42پژوهش نشان داد  نيا يهاافتهي
 15سابقه کار  يدارا %45سال و  40تر از سن کم يمطالعه دارا

 مرد مطالعه مورد افراد %56 آن، بر عالوه. بودند سال 10 –
دو  کيمطالعه به تفک افراد مورد يکيدموگراف مشخصات. بودند

 نيچناست. هم شده ائهار 1در جدول  ديو اسات يبخش ادار
 بيبه ترت ديو اسات يگروه ادار يسن اريو انحراف مع نيانگيم
 اريو انحراف مع نيانگيم و سال 25/41±5/6 و 5/6±40/42

 و 54/11±34/4سابقه کار  ديو اسات يگروه ادار
 . است 87/4±49/14
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مشخصات دموگرافیکی افراد موردمطالعه به تفکیک دو بخش  .1جدول 

 (=108nاداری و اساتید )

 متغیر

 بخش اداری

(57n=) 

 بخش اساتید

(51n=) 
 کل

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 جنسیت
 45 48 56 29 33 19 مرد

 55 60 44 22 67 38 زن

 سن

 33 36 35 18 31 18 سال 40زیر 

 48 52 52 27 44 25 سال 40 -50

 50باالی 

 سال
14 25 6 13 20 19 

 سابقه کار

 8 8 9 5 5 3 سال 5زیر

 21 22 21 11 19 11 سال 5- 10

 45 49 49 25 42 24 سال 10- 15

 15باالی 

 سال
19 34 10 21 29 26 

 

 7 ينشان داد که در ط کينامه نوردحاصل از پرسش جينتا
زانو، مچ  يدر نواح يناراحت ايدرد  وعيش نيترشيروز گذشته ب

، %21 ،%21، %25 يهازانيبه م بيدست، کمر و گردن به ترت
نشان  زينامه نپرسش نيا جينتا نيچنگزارش نمودند. هم 18%

در  بيبه ترت يناراحت ايدرد  نيترشيماه گذشته ب 12داد که در 
 %38، %45، %20، %50 زانيشانه، پا، کمر و پشت به م ينواح

نشان داد رابطه  رمنيآزمون اسپ جينتا نيچن(. هم1 )شکل بودند
 ياسکلت يماريب وعيسابقه کار و سن با ش نيمعنادار و مثبت ب

 نيب يارابطه وجود، نيا (. با>05/0Pوجود دارد ) يعضالن
)جدول  وجود نداشت يعضالن ياسکلت يماريب وعيو ش تيجنس

2). 
 

در  دیو اسات یاز بدن کارکنان بخش ادار هیناح 9در  یناراحت ایدرد  وعیش یفراوان .1شکل 

  سال گذشته کی

 
مطالعه  افراد مورد %34نشان داد که  ROSA يينها ازيامت
 هيدر ناح %57و  يضرورت انجام مداخله ارگونوم هيدر ناح

نشان داد  يروش در بخش ادار نيا جيهشدار قرار گرفتند. نتا
در  %26 ،يدر سطح ضرورت انجام مداخله ارگونوم %16که 

در  ني. اندکم قرار گرفت سکيدر سطح ر %76سطح هشدار و 

صورت است  نيبه ا زانيم نيا دياست که در بخش اسات يحال
در  %31، يدر سطح ضرورت انجام مداخله ارگونوم %18که 

 .(3)جدول  کم قرار داشتند سکيدر سطح ر %5سطح هشدار و 
 

کننده و افیک افراد شرکترهمبستگی بین مشخصات دموگ .2جدول 

 ROSAامتیاز نهایی 

 *p-valve ضریب اسپرمن متغیر

 013/0* 238/0 سن

 010/0* 406/0 سابقه کار

 7/0 26/0 جنسیت

 *05/0 >P  .رابطه معناداری وجود دارد 

 
نتایج حاصله از میزان شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی با سطح  -3جدول

 ROSAریسک روش 

 اختالالت اسکلتی عضالنی 

 سطح ریسک

P - value 3 سطح  

 (5)باالی 

 2سطح 

(3-5) 

  1 سطح

(0-3) 

 بخش اداری
 %7 %26 %16 دارد

*002/0 
 %93 %74 %84 ندارد

 بخش اساتید
 %5 %31 %18 دارد

*000/0 
 %95 %69 %82 ندارد

   *05/0 >P  رابطه معناداری وجود دارد  

 

کارکنان  يپوسچر کار يابيسه بخش ارز يبررس جينتا
(ROSAنشان داد که در بخش ادار )بخش  ديو اسات يA  ارتفاع(

 يکمر( دارا يبانيپشت ،يدسته صندل منگاه،يعمق نش ،يصندل
 يابيهستند. اطالعات حاصل از سه بخش ارز ازيامت نيترشيب

آمده  4در جدول  ROSAپوسچر با استفاده از روش  تيوضع
سه بخش سه بخش  نيب يرابطه مثبت و معنادار نيچنهم است.

 وجود داشت ROSAروش  ازيپوسچر با امت تيوضع يابيارز
(05/0P<.) 

کار  يهاطيمح يبرا يجامع ارگونوم ستيلچک جينتا
 يمطالعه در بخش ادار از افراد مورد %20نشان داد که  يدفتر

 7/67اول ) يدر سطح اقدامات اصالح ديدر بخش اسات %19و 
 طيسه بخش شرا ينامه داراپرسش ني( قرار گرفتند. ا0 -

بخش اول  جياست که نتا يپوسچر کار ،يکار ستگاهيا ،يطيمح
در  %33و  ياز بخش ادار %36( نشان داد که يطيمح طي)شرا

 قرار( 0 – 9/80اول ) يدر سطح اقدامات اصالح ديبخش اسات
( نشان يکار ستگاهيبخش دوم )ا جينتا آن بر عالوه است داشته

در سطح  ديدر بخش اسات %78و  يدر بخش ادار %73داد که 
 جينتا نينچهم. دارد قرار( 0 – 7/64اول ) ياقدامات اصالح

و  يبخش ادار %100( نشان داد که يبخش سوم )پوسچر کار
( 1/59 – 100دوم ) يدر سطح اقدامات اصالح ديبخش اسات

نشان  ستيلچک نيا يکل جياست که نتا يدر حال نيا. دارند قرار
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پا زانو ران کمر پشت مچ دست آرنج شانه گردن

اداری اساتید
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مطالعه در  توسط جامعه مورد ييشده نهاکسب ازيامت %20داد، 
 ري( قرار گرفتند. سا0 - 7/67اول ) يسطح اقدامات اصالح

 شده است. داده شينما 2اطالعات در شکل 
 

 
  موردمطالعهدر جامعه سطح اقدامات اصالحی  فراوانی . 2شکل 

پوسچر  تيوضع يابيارز ازيامت نيب يبستگهم جينتا
(ROSA )ارتقاء  يبرا يارگونوم ستيلچک يبا سه بخش اصل

 يو منف ينشان داد که رابطه معنادار يورو بهره يسالمت ،يراحت
، (P=001/0) يکار ستگاهيا (،P=000/0) يطيمح طيبا شرا

نامه پرسش نيکل ا ازيو امت (،P=018/0) يپوسچر کار
(001/0=P،)  بيبا استفاده از ضر يآمار جيوجود دارد. نتا  

مربوط  تيوضع نيترنشان داد، که نامناسب رمنياسپ يبستگهم
و پوسچر  يطيمح طيشرا بيو سپس به ترت يکار ستگاهيبه ا
و  يارگونوم ستيلچک يهااست. اطالعات بخش يکار
 .شده است داده شينما 4پوسچر در جدول  تيوضع يابيارز

 
 
 

 

 لیست ارگونومیبا چک  ROSAروشامتیاز  همبستگی بین ارتباط  . 4جدول 

 ضریب اسپیرمن *P-Valve حداقل حداکثر میانگین ±  انحراف معیار  متغیرها

 ارگونومیلیست  چک

 -474/0 000/0* 63/63 100 92/81±6/7 شرایط محیطی

 -246/0 010/0* 87/46 12/78 37/59±4/5 ایستگاه کاری

 -228/0 018/0* 72/72 100 81/94±8/7 پوسچر کاری

 ارزیابی وضعیت پوسچر

 A 66/±11/3 5 2 *001/0 302/0بخش 

 B 41/0±18/2 4 2 *000/0 579/0بخش 

 C 47/0±77/2 4 2 *020/0 223/0بخش 

       *05/0 >P  .رابطه معناداری وجود دارد 

 
 گيريبحث و نتيجه

 يعضالن ياسکلت يماريب وعيش يهدف بررس مطالعه با نيا
 يپوسچر کار يابيارز ک،ينورد ينامه عمومبا استفاده از پرسش

 طيشرا يو بررس ROSA يابيکارکنان با استفاده از روش ارز
و  ديو پوسچر کارکنان بخش اسات يکار ستگاهيکار، ا طيمح
 يهاطيمح يبرا يجامع ارگونوم ستيلبا استفاده از چک يادار

 ايمطالعه نشان داد که درد  نيا جيانجام شد. نتا يکار دفتر
روز گذشته  7زانو، مچ دست، کمر و گردن در  هيدر ناح يناراحت

 يپوسچر کار يابيارز جي. نتابوده است ترشيب وعيش يدارا
 %34نشان داد که  ROSA يابيکارکنان با استفاده از روش ارز

باالتر از  اي يمساو ازي)امت يضرور طحمطالعه در س افراد مورد
( قرار گرفتند. 5تا  3 نيب ازيدر سطح هشدار )امت %57و ( 5

 يسالمت ،يارتقا راحت يبرا يارگونوم ستيلچک جينتا نيچنهم
مطالعه در سطح  از افراد مورد %19نشان داد که  يورو بهره

 ستگاهيا %75( قرار گرفتند و ياول )ضرور ياقدامات اصالح
مطالعه در سطح اقدامات اول قرار گرفت که  افراد مورد يکار

و بهبود  يدر اسرع وقت اقدامات کنترل ديدهنده آن است بانشان
 . رديانجام پذ يکار ستگاهيا

عالئم اختالالت  وعيش نيترشينشان داد که ب جينتا
(، گردن %60کمر ) يدر نواح بيترت به يعضالن –ياسکلت

(، %1/47(، پشت )%4/49( بوده و زانو )%50(، شانه )4/59%)
 يهدف بررس که با يا( بوده است مطالعه%4/42مچ دست )

دانشگاه انجام شد،  رکنانکا نيدر ب يعضالن يعالئم اسکلت وعيش
 شانه درد و ،(%58) درد گردن ،(%60نشان داد که  کمردرد )

 نيدر ب يعضالن ياختالالت اسکلت عيشا مورد سه( 49%)
مطالعه حاضر  جيبوده است که با نتا يبررس کارکنان مورد

و همکاران  يديمطالعه رش جينتا نيچن[. هم28] دارد يخوانهم
 يعضالن ياختالالت اسکلت اتيکاش وعيش زانيم يکه به بررس

آباد شهر خرم يدانشگاه علوم پزشک يدر کارمندان بخش ادار
[. عالوه بر 16] مطالعه مطابقت دارد نيا جيپرداخته بودند، با نتا

در کمر و گردن  يناراحت ايدرد  وعيش گريآن با توجه مطالعات د
 %38تا  23صورت به يصورت ساالنه در کارکنان ادارو شانه به

 گرينسبت به د هيسه ناح نيا ترشيب وعيدهنده شاست، که نشان
با توجه به  يناراحت ايدرد  وعيش جهينت [. در29است ] هاهيناح

 توانيو همکاران م ستيو همکاران و برکوئ آرياييمطالعات 
استفاده از  اينامناسب افراد در محل کار  تياز وضع يحاک
نامناسب  يريدر محل، قرارگ يميدق اينامناسب و  ليوسا
 يهامدت و فشار يطوالننشستن  ،پوسچر نامناسب ل،يوسا

است در بخش  ذکر انيدر نظر گرفت. شا يو روان ياجتماع
ها مذکور را در اندام يناراحت ايدرد  وعيش شيافزا ليدل دياسات
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ارائه  يآماده کردن مطلب برا ،يپژوهش يانجام کارها توانيم
[. 30،31گرفت ] ردر نظ يو مطالعات پژوهش سالميدرس هر ن

 نيب يدو نشان داد رابطه معنادار يآزمون کا جينتا نيچنهم
وجود ندارد که با  يعضالن ياسکلت يماريب وعيو ش تيجنس

در مطالعه  حال نيا [. با32دارد ] يخوانهم پييمطالعه  جينتا
و  تيجنس نيکه ب دهدينشان م جينتا همکاران و دوستحق

 ينحو ارتباط وجود دارد به يعضالن ياختالالت اسکلت وعيش
 %203و  122 بياحتمال درد گردن و کمردرد در زنان به ترت که

احتمال  شيافزا لي. مطالعات دلابديم شينسبت به مردان افزا
مثل  يدر زنان را عوامل يعضالن يابتال به اختالالت اسکلت

 .[33،29] داننديم مانيو زا يباردار
کارکنان با استفاده از روش  يپوسچر کار يابيارز جينتا

 يخوانمنش و همکاران هميعيمطالعه رف با ROSA يابيارز
 ينفر از کارکنان دانشکده پرستار 138 يمطالعه بر رو نيدارد. ا

نشان داد  جيمشهد انجام شد، که نتا يو بهداشت علوم پزشک
 يادار کناندر کار يعضالن-ياختالالت اسکلت وعيش نيترشيب

 ،(%2/72) کمر ،(%9/76) يماه گذشته، اندام فوقان 12 يط
 يابيارز جي( بود و نتا%3/65( و مچ دست )%0/70) زانوها

 ROSAبا استفاده از روش  يعضالن-ياختالالت اسکلت سکير
(، 3تر از )نمره کم منيا سطح با منطقه در %5/5نشان داد که 

 يامنطقه در %3/4( و ازيامت 5-3 نمره) هشدار منطقه در 2/90%
مداخله الزم است )نمره  کيلحاظ ارگونوم است که از يضرور

حاصل  جيبا توجه به نتا جهينت [. در34( قرار داشتند ]5باالتر از 
در سه  ياقدامات اصالح دينمود، که با انيب توانياز مطالعه م

 يبانيپشت ،يدسته صندل منگاه،يعمق نش ،ي)ارتفاع صندل Aبخش 
( ديکل)ماوس، صفحه Cتلفن( و بخش   تور،يمان) Bکمر(، بخش 

 ذکراني. البته شارديکارکنان انجام پذ يکار طيجهت بهبود شرا
 يداريبا خر توانياست، که م Aبخش  نيتراست نامناسب

را  Aمناسب بخش  ييپا ريز يداريخر ک،يارگونوم يصندل
به  توانيم Bدر بخش  ياقدامات اصالح ي. براديبهبود بخش

کار و  زيمناسب، مناسب بودن سطح م يتوريمان ريز يداريخر
تلفن  يدر دسترس بودن تلفن و تا حد امکان استفاده از هندزفر

 يدر صورت استفاده مکرر از تلفن توسط کارکنان، برگزار
به کارکنان، اختصاص  کياصول ارگونوم يآموزش يهاکالس

جهت انجام حرکات  نر به کارکناکا نيدادن زمان استراحت ب
استفاده کارکنان سازمان با  يها برابا باشگاه يهمکار ،يکشش

 ديبا ياز باشگاه در خارج از ساعات ادار گانيرا ايتر کم نهيهز
موس مناسب  ريز يداريبا خر توانيم نيچناعمال شود. هم
 شود. جاديا Cدر بخش  تيسبب بهبود وضع

و  يسالمت ،يارتقا راحت يبرا يارگونوم ستيلچک جينتا
مطالعه در سطح  از افراد مورد %19نشان داد که  يوربهره

دهنده آن ( قرار گرفتند که نشانياول )ضرور ياقدامات اصالح
 يکار ستگاهيو بهبود ا يدر اسرع وقت اقدامات کنترل دياست با

به  توانيم بخش نيدر ا يجمله اقدامات کنترل از رديانجام پذ
استفاده از  ،ييپا ريکار، استفاده از ز زيمناسب بودن ارتفاع م

مناسب بودن  منگاه،ينش بيمناسب بودن ش م،يقابل تنظ يصندل
 يبندتياوراق اشاره نمود. اولو رهياستفاده از گ ،يصندل يپشت

است که شامل صدا،  يطيمح طيشرا ،ياقدامات اصالح يدوم برا
 نيا ازيکار است و کاهش امت طيمح يجو طيو شرا ييروشنا

 فينسبت به پنجره، کث تورينامناسب مان يريقرارگ ليبخش به دل
 ينترهايمناسب( و استفاده از پر ييبودن پنجره )عدم روشنا

 ييجاصدا( و عدم باز شدن پنجره )عدم جابه جادکنندهي)ا يميقد
 ستيلچک نياست که بخش سوم ا ذکر انيهوا( دانست. شا

روش  جيگونه که نتافرد است همان يوسچر کاربه پ طمربو
ROSA  قرار  يمطالعه در سطح ضرور افراد مورد %21نشان داد

 ري)ز نييدر نظر گرفتن پا ليبه دل ستيلچک نيدارند اما در ا
افراد در سطح اقدامات دوم قرار  يبخش تمام نيا ي( برا1/59

 57 ن بخش فقطيسؤال ا 11است که از  يدر حال نيگرفتند. ا
 ديبا جهينت را به خود اختصاص دادند در 100 ازي( امت%52نفر )

به وجود  توانيبخش انجام شود که م نيا يبرا ياقدامات کنترل
 توريمناسب بودن فاصله مان ز،يم ريپاها در ز يبرا يکاف يفضا

کار و در دسترس بودن  زياز چشم فرد، مناسب بودن سطح م
کارکنان و مناسب قرار  يفن براتل ملهج استفاده از مورد ليوسا

 جينتا نيچناشاره نمود. هم ديکلو صفحه توريدادن مان
 نيدارد. ا يخوانو همکاران هم نهيمطالعه چوب آمده بادستبه

انجام گرفت و از  ينفر از کارکنان ادار 400 يمطالعه بر رو
. دياستفاده گرد کيارگونوم ستيلو چک کينامه نوردپرسش

با  بيکمر و گردن به ترت يکه نواح دهدينشان م لعهمطا جينتا
کارکنان  نيعالئم در ب وعيش زانيم نيترشيب يدارا %47و  49
نشان دادند که ارتباط  جيمطالعه بوده است. نتا مورد يادار
محاسبه شده و اختالالت  کيشاخص ارگونوم نيب يداريمعن

 تيدر اولو ناناز کارک %53 مختلف بدن وجود دارد. يدر نواح
اقدامات  ترعيلزوم انجام هر چه سر يعني) ياول اقدامات اصالح

مطالعه وجود  نيا جينتا گري[. از د27( قرار گرفتند ]ياصالح
پوسچر با سه بخش  يابيارز ازيامت نيب داريو معن يرابطه منف

هر  ازياشاره نمود که کاهش امت توانيم کيارگونوم ستيلچک
 يابيارز ازيامت شيسبب افزا کيرگونوما ستيلبخش از چک

و  يکار ستگاهيا ،يطيمح يطيشرا جهينت . درشوديپوسچر م
 ياسکلت يماريب شيبر افزا توانديکار م طيپوسچر فرد در مح

 باشد. رگذاريفرد تأث يعضالن
متوسط رو به  وعيش ليگزارش نمود به دل توانيم جهينت در

 يتوسط کارکنان و بررس ريسال اخ کيدر  يناراحت ايباال درد 
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 ايدرد  وعيش ندهينمود در آ انيب توانيپوسچر آن م تيوضع
دانشکده تجربه شود و از  نيدر ا ترشيتوسط افراد ب يناراحت

بر  ديآن تائ بنامناس يکار ستگاهيبا توجه به ا گريطرف د
 ديبا جهينت است در يعضالن ياسکلت يماريب وعيش شيافزا

 ستگاهيو ا يکار طيجهت کاهش و بهبود شرا ياقدامات کنترل
( در نظر گرفته ديو اسات يمطالعه )ادار جامعه مورد يکار برا

بررسي  يمطالعات آت يما برا شنهاديشود. عالوه بر آن پ
روشن شدن مطالب  بهتر جهت موجود هايآنتروپومتري صندلي

 يبه عدم دسترس توانيمطالعه م نيا يهاتياست و از محدود
 اشاره نمود. يعدم زمان کاف ،يبررس کامل به جامعه مورد

 
 تشكر و قدردانی

در دانشگاه علوم پزشکي  يياين مقاله حاصل طرح دانشجو
از مرکز تحقيقات به لحاظ تصويب  لهيوسنيشهيد بوده است. بد

 .ميداريطرح پژوهشي، کمال تشکر و قدرداني را اعالم م
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Introduction: Musculoskeletal disorders are one of the most common causes of occupational injuries and known 

as the most common cause of absenteeism. The aim of this study was to investigate the prevalence of musculoskeletal 

disorders and ergonomic risk factors in one of the faculty of Shahid Beheshti University of medical sciences. 

Materials and Methods: This cross-sectional descriptive study was done between 108 administrative staff (n=57) 

and professors (n=51 people) in one faculty of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2020. Nordic 

standard questionnaire, comprehensive ergonomic checklist for office work environments and rapid assessment of 

administrative stress (ROSA) were used.  

Results: The results of the study showed that the highest prevalence of pain or discomfort in a recent year was in 

the shoulder (50%) and leg (50%). The evaluation by ROSA method showed that 34% of the subjects were in the area 

of need for ergonomic intervention. Remarkebly, there was also a significant relationship between the final score of 

ROSA and the three main parts of the ergonomic checklist (P<0.05). 

Conclusion: Given the association between prevalence of musculoskeletal disorders and workplace ergonomic 

risk factors, control measures should be taken to improve risk factors. 

 

Keywords: Musculoskeletal Diseases, Checklist, Ergonomics, Administrative Personnel. 
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