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چکیده 
مقدمه :اختالالت اسکلتی -عضالنی امروزه به عنوان یکی از مشکالت عمده محیطهای کاایی مرارو و کایمنادان بانا باه
عنوان جامعهای مستعد جهت ابتال به این اختالالت شناخته شدهاند .این مرالعه با هدف تعیین میزان شیوع اخاتالالت اساکلتی-
عضالنی کایمندان بان های یکی از شهرهای جنوب غرب کشوی و همچنین بریسی وضعیت ایستگاههای کاایی آنهاا صاویت
پذیرفت.
روشها :این مرالعه مقرعی دی سال  9329بر یوی تمام کایمندان بان های موجود دی یکی از شهرهای اساتان لرساتان انماام
شد .تعیین میزان شیوع اختالالت اسکلتی -عضالنی با استفاده از پرسشنامه اساتانداید نویدیا و ایزیاابی ایساتگاههاای کاایی
کایمندان با استفاده از چ لیست انمام شد .تمزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزای  SPSSنسخه  91انمام شد.
نتایج :بیش از  31دیصد کایمندان دی یکی از نواحی نه گانه بدنشان اختالالت اسکلتی -عضالنی داشتند .بین سابقه کایی افراد
و اختالالت اسکلتی -عضالنی نواحی گردن ،نشیمن و کمر تحتانی؛ بین زمان انمام کای یوزانه و اختالالت ناحیه شاانههاا؛ باین
مدت زمان اضافه کایی کایمندان دی طول هفته با اختالالت ناحیه گردن؛ بین وضعیت تأهل افراد و اختالالت ناحیه کمار و باین
مدت زمان ویزش دی هفته و اختالالت ناحیه زانو ایتباطی معنیدای وجود داشت.
بحث و نتیجهگیری :شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی دی کایمندان بان باال است و ییس فاکتویهایی چاون کاای نشساته
طوالنی مدت ،کای زیاد با یایانه ،صندلیهای غیر قابل تنظیم و طراحی نامناسب ایستگاههای کایی دی ایماد این اختالالت نقاش
مهمی دایند .لذا باید با یعایت قواعد ایگونومی دی جهت کاهش این اختالالت اقدام نمود.
واژگان کلیدی :ایگونومی ،اختالالت اسکلتی -عضالنی ،کایمندان بان
مقدمه

چنین اصول ارگونومی ویژهای وجود دارد که کلیه

ارگونومی علم اصالح و بهسازی محیط کار ،شغل و

کاربران باید بدان واقف باشند ( .)1برپایه تحقیقات

تجهیزات و تطابق آن با قابلیتها و محدودیتهای

انجام شده برخالف گسترش فزآینده فرآیندهای

انسان در رابطه با شیوه کار با رایانه میباشد .هم

مکانیزه کردن و خودکار نمودن کارها ،اختالالت

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،تهران ،ایران
 -2کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بم ،بم ،ایران
 -3استادیار ،مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -4مربی ،گروه بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران
 -5کارشناس مهندسی بهداشت حرفهای ،واحد بهداشت حرفهای مرکز بهداشت شهرستان الشتر ،لرستان ،ایران
 -6مربی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بم ،بم ،ایران
 -7دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
نویسندهیمسؤول :فرشاد ندری
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اسکلتی -عضالنی مرتبط با کار عمدهترین عامل از

از جمله استرین و خستگی چشم و اختالالت

دست رفتن زمان کار ،افزایش هزینه و آسیبهای

اسکلتی -عضالنی که رایجترین مشکل سالمتی شغلی

نیروی کار انسانی به شمار میآیند و یکی از

است ،بشود ( .)7، 8این اختالالت شامل عالیم

بزرگترین معضالت بهداشت حرفهای در کشورهای

کلینیکی از جمله التهاب تاندون با عناوینی مثل

صنعتی محسوب میشوند ( .)2با وجود آگاهی

تنوسینویت ،اپی کندلیت و بورسیت و فشردگی

جهانی از اثرات پایدار کاربرد ارگونومی بر کاهش

عصب مانند سندرم تونل کارپال و استئوآرتروز

اختالالت اسکلتی–عضالنی و افزایش بهرهوری در

میباشند

فاکتورهای

محیط کار ،در ایران هنوز به مالحظات ارگونومیک در

بیومکانیکی اختالالت اسکلتی -عضالنی تکرار بیش

سازمانهای ارایه دهنده خدمات بهداشتی درمانی

ازحد ،پوسچر (وضعیت بدنی) نامناسب و بلندکردن

پرداخته نشده است و متأسفانه آمار و اطالعات کافی

بارهای سنگین میباشند ( .)9عوامل خطر اختالالت

نیز از خسارتهای ناشی از اختالالت اسکلتی -

عضالنی–اسکلتی به طور کلی شامل عوامل شغلی و

عضالنی در این محیطها وجود ندارد ( .)3بر اساس

غیر شغلی میباشند ( .)11به طوری که عوامل خطر

تعریف ،اختالالت اسکلتی -عضالنی شامل اختالالت

شغلی عبارت است از فعالیتهای فیزیکی واجرای

ماهیچهها ،زردپیها ،غالف زردپیها ،اعصاب

وظیفه با وضعیت بدنی نامناسب ،نیروی به کار گرفته،

محیطی ،مفصلها ،استخوانها ،رباطها و رگهای

حرکات تکراری ،مدت زمان انجام وظایف و ارتعاش

خونی هستند که یا در نتیجه وارد شدن استرس

میباشند ( .)11بنابراین هنگامی که محیط کار و انجام

تکراری در طول زمان و یا حاصل یک ترومای آنی یا

وظیفه در شغل خاصی به وقوع اختالالت اسکلتی-

حاد (مانند لغزیدن و سقوط) میباشند و دارای

عضالنی کمک میکند ،این اختالالت را اختالالت

عالیمی از جمله ناراحتی ،درد ،خستگی ،تورم،

اسکلتی -عضالنی مرتبط با کار مینامند (.)2

کوفتگی عضالنی ،بی حسی و سوزن سوزن شدن

انجمن ملی ایمنی و بهداشت آمریکا NIOHS

میباشند ،که این عالیم به طور مسلم نشان دهنده

(-National Institute of Occupational Health

وجود اختالالت اسکلتی -عضالنی نمیباشد بلکه

 )and Safetyاعالم نمود که  22درصد از کاربران

نشانهای از ریسک ابتال به این اختالالت در صورت

کامپیوتر اختالالت اسکلتی -عضالنی دارند ( .)12به

عدم اصالح شرایط میباشند (.)4-6

طوری که مطالعه جعفری ندوشن در بررسی

توسعه سریع تکنولوژی به ویژه در استفاده از داده-

اختالالت اسکلتی عضالنی کارمندان بانکهای شهر

های الکترونیک ،کارگرها و محیطهای کاری را متأثر

یزد نشان داد از بین  112نفر افراد مورد مطالعه 18/6

کرده است .به طوری که دادههای الکترونیکی به طور

درصد به اختالالت اسکلتی -عضالنی ناحیه کمر و

عمده بر روی پایانههای نمایش دیداری (-Visual

تنها  1/9درصد به اختالالت ناحیه دست مبتال بودند

 )Display Terminalنمایش داده میشوند ،در این

و مهمترین ریسک فاکتورها ارتفاع نامناسب میز و

صورت پوسچر نامناسب بدن و کار طوالنی مدت در

استراحت کم گزارش شده بود ( .)13همچنین در

مقابل این پایانهها میتواند منجر به خـطرات سالمتـی

مـطالعهای با عنوان اخـتالالت اسکلتی -عضـالنی در
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پرسنل اداری بانک در کویت در سال  2111نشان

تحلیلی در بین کارمندان بانکهای شهرستان الشتر

داده شده است که  81درصد از  751پرسنل مورد

( 18بانک) در استان لرستان در سال 1391انجام

بررسی حداقل در یکی از اندامهای بدن احساس

گردید .این مطالعه به صورت سرشماری بوده و تمام

ناراحتی داشته و اندامهای گردن ،پایین کمر ،شانهها و

کارمندان بانکهای این شهرستان ( 81نفر) وارد

باالی کمر به ترتیب با  49/51،2/1 ،53/5و 38/4

مطالعه شدند .در ابتدای کار پرسشنامهای برگرفته از

درصد بیشترین میزان شیوع عالیم را به خود

منابع معتبر در زمینه ارگونومی برای بررسی ریسک

اختصاص داده بودند ( .)14مطالعه میر حسینی و قلی

فاکتورهای موجود در ایستگاه کاری و شرایط کار

زاده در بین کتابداران نشان داد که بین سن ،سابقه کار

تهیه و در اختیار کارمندان بانکهای مختلف قرار

و انجام فعالیتهای پژوهشی (احتماالً به دلیل کار

گرفت ( .)6پرسشنامه استفاده شده در این مطالعه

مداوم با کامپیوتر) و اختالالت اسکلتی -عضالنی

دارای  6سؤال در زمینه صندلی کارمندان 11 ،سؤال

ناشی از کار در جامعه مورد بررسی رابطه معناداری

درباره فضای کاری آنها 8 ،سؤال در ارتباط با مانیتور

وجود دارد ( .)15نتایج چوبینه و همکاران در مطالعه-

و  4سؤال هم در مورد نیازهای شغلی کارمندان بود.

ای با عنوان اختالالت اسکلتی– عضالنی و ریسک

جهت تعیین روایی ،پرسشنامه مذکور برای چند تن از

فاکتورهای مرتبط با آن در محیط کار دفتری نشان داد

متخصصین ارگونومی ارسال و نظرات ایشان اعمال

که نواحی کمر و گردن به ترتیب با  49و  47درصد

گردید و همچنین جهت تعیین پایایی از روش

بیشترین میزان شیوع عالیم در بین کارکنان اداری را

آزمون -آزمون مجدد استفاده شد ،بدین صورت که

داشته و پوسچر نامناسب و طراحی نامناسب ایستگاه

پرسشنامه مذکور در اختیار  11نفر از کارمندان بانک

کار از عوامل خطر شناخته شدند ( .)16در بیشتر

به صورت تصادفی قرار داده شد و سپس همان 11

مطالعات میزان اختالالت اسکلتی -عضالنی در زنان

نفر دوباره بعد از گذشت یک هفته مبادرت به تکمیل

بیشتر از مردان بوده است ( .)17از آنجا که اختالالت

چک لیست نمودند و در نهایت همبستگی بین

اسکلتی– عضالنی در بین مشاغل گوناگون از فراوانی

پاسخهای افراد  1/84به دست آمد.

باالیی برخوردار بوده و این که کارمندان بانک نیز از

بعد از ارزیابی ریسک فاکتورهای موجود توسط

این قاعده مستثنی نیستند ،در این مطالعه نویسندگان

کارمندان ،به منظور تعیین میزان شیوع اختالالت

بر آن شدند که با استفاده از تکنیکهای موجود این

اسکلتی -عضالنی در اندامهای گوناگون بدن از

اختالالت را تا حد امکان شناسایی و با ارایه

پرسشنامه استاندارد نوردیک استفاده گردید ،که روایی

راهکارهای مناسب گامی در جهت کنترل و کاهش

و پایایی آن ثابت شده است .پرسشنامه Nordic

شیوع این اختالالت در بین کارمندان بانکهای یکی

اختالالت اسکلتی -عضالنی را در نواحی مختلف 9

از شهرهای استان لرستان بردارند.

گانه بدن ،شامل گردن ،شانه ،آرنج ،مچ و دست،
پشت ،کمر ،باسن/ران ،زانو و قوزک پا طی سه پروسه

مواد و روشها

این مـطالعه از نوع مقطعی و به صورت توصیـفی –
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زمانی  7روز گذشته ،یک ماه گذشته و یک سال
گذشته مورد ارزیابی قـرار میدهد و از جـمله روش
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های کاغذ -قلمی ارزیابی اختالالت اسکلتی-

محققین به صورت حضوری رضایت کتبی تکتک

عضالنی میباشد .این پرسشنامه از جامعترین

کارمندان را برای شرکت در طرح جلب کرده و به

ابزارهای تشخیص اختالالت اسکلتی– عضالنی است

ایشان جهت محرمانه بودن اطالعات اطمینان خاطر

که در سال  1987توسط  Kaewboonchooو

دادند.

مختلف

همکاران به منظور تبیین یک پرسشنامه استاندارد

پرسشنامههای موجود نیز به آنها آموزش داده شد.

ساده ابداع شد تا در غربالگری اختالالت اسکلتی–

معیار خروج افراد از مطالعه دارا بودن عالیم

عضالنی به عنوان بخشی از برنامههای ارگونومیکی

پاتولوژیک مربوط به اختالالت اسکلتی -عضالنی و

در مطالعات اپیدمیولوژیک قابل استفاده باشد (.)18

عدم رضایت جهت همکاری در مطالعه بود .تجزیه و

پرسشنامه نوردیک شامل نه سؤال به صورت دو

تحلیل اطالعات حاصل از پرسشنامهها با استفاده از

گزینهای است که افراد در صورت احساس کردن درد

نرم افزار  SPSSنسخه  16انجام گرفت ،به طوری که

یا ناراحتی اسکلتی – عضالنی در هر کدام از نواحی

پس از تأیید نرمال بودن دادهها از آزمونهای آماری

 9گانه بدن گزینه «دارد» و در صورت نداشتن درد یا

آنالیز واریانس یک طرفه ،تی تست و کای دو جهت

اختالالت اسکلتی – عضالنی گزینه «ندارد» را تکمیل

تعیین ارتباط بین متغیرهای این مطالعه استفاده شد.

میکنند.
مشخصات دموگرافیک کارمندان از قبیل سن ،جنس،
قد ،وزن ،سابقه کاری ،وضعیت تأهل و ساعات کاری
نیز در چک لیستی جداگانه جمع آوری گردید .از
مشکالت این مطالعه احتمال عدم همکاری مدیران
شعب بانکها برای شرکت در این طرح بود که برای
رفع این مشکل ،قبل از انجام مطالعه از طرف واحد
بهداشت حرفهای شهرستان با مدیریت تمامی
بانکهای موجود هماهنگی الزم به عمل آمد و

چگونگی

تکمیل

قسمتهای

نتایج

از مجموع  81کارمند بانک موجود در این شهر 66
نفر ( 81/4درصد) حاضر به تکمیل پرسشنامهها
شدند ،که در جدول شماره  1تعداد بانکهای موجود
به همراه تعداد کارمندان هر بانک آمده است .با توجه
به کم بودن تعداد کارمندان بانکهای اعتباری و زیاد
بودن این بانکها ،تمام بانکهای اعتباری در یک
گروه قرار داده شدند.

جدول  :1تعداد بانکهای موجود به همراه تعداد کارمندان شرکت کننده در مطالعه در هر بانک
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نام بانک

تعداد بانک

تعداد کارمندان

درصد

کشاورزی

3

91

29/2

صادرات

3

6

1/ 9

ملت

9

1

6/ 9

ملی

3

91

91/2

تجارت

9

6

1/ 9

مسکن

9

1

6/ 9

رفاه

9

1

6/ 9

سپه

9

1

7/ 6

بانکهای اعتباری

1

93

91/7

جمع

91

66
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همان طور کـه در جـدول شـماره  1نشـان داده شـده

تحصــیالت  %24/2کارمنــدان دارای مــدرک دیــپلم،

است ،بانک کشاورزی دارای بـاالترین تعـداد کارمنـد

 %22/7فوق دیپلم %48/5 ،لیسـانس و  %5/4باقیمانـده

در این مطالعه بود که با توجه به سطح وسـیع اراضـی

نیز دارای مدرک فوق لیسانس و باالتر بودنـد%89/4 .

زراعی و کثرت تعداد کشـاورزان و دامـداران در ایـن

افراد متأهل و از این تعداد  %84/8افراد دارای سـه یـا

شهر و ارایه خدمت برای آنها قابل توجیه مـیباشـد.

کمتر از سه فرزنـد و  %15/2نیـز دارای بـاالتر از سـه

بانکهای ملت ،مسکن و رفاه کمترین تعـداد کارمنـد

فرزند بودند 58 .نفر ( )%87/9افراد نیز در طول هفتـه

شرکت کننده در این مطالعه را داشتند.

کــاری اضــافه کــاری داشــتند .ســایر خصوصــیات

تمام شرکت کنندگان این مطالعـه مـرد بودنـد .از کـل

دموگرافیک افراد حاضر در مطالعه در جدول شماره 2

افراد شرکت کننده  %75/8به صورت رسـمی و سـایر

آمده است.

به صـورت قـراردادی مشـغول کـار بودنـد .از لحـا
جدول  :2مشخصات دموگرافیک کارمندان شرکت کننده در مطالعه
متغیر (واحد اندازه گیری)

میانگین (انحراف معیار)

بیشینه-کمینه

سن(سال)

)7/61( 31/37

22-11

سابقه کاری(سال)

)7/76( 99/29

9-32

قد(سانتی متر)

)6/17( 977/17

916-911

وزن(کیلوگرم)

)99/11( 19/16

16-991

کل کار روزانه در بانک(ساعت)

)9/19( 1/11

1-92

کار روزانه با کامپیوتر(ساعت)

)2/79( 6/11

9-92

ورزش در هفته(ساعت)

)3/11( 3/16

1-91

بر طبق نتـایج حاصـل از پرسشـنامه نوردیـک میـزان

بانک به تفکیک نواحی  9گانـه بـدن طـی یـک سـال

شیوع عالیم اختالالت اسکلتی – عضـالنی کارمنـدان

گذشته در جدول شماره  3آمده است.

جدول :3درصد فراوانی اختالالت اسکلتی عضالنی نواحی مختلف بدن کارمندان بانک مورد مطالعه طی یک سال گذشته براساس نتایج
پرسشنامه استاندارد نوردیک
درصد فراوانی اختالالت طی یک

ردیف

ناحیه بدن

9

گردن

11/1

2

شانهها

11/1

3

آرنجها

91/7

1

مچ و دستها

31/1

1

پشت(کمر فوقانی)

12/1

6

نشیمن و کمر تحتانی

31/1

7

یک یا هر دو ران

22/7

1

یک یا هر دو زانو

36/1

1

یک یا هر دو پا(ساق پا)

21/1

1

یک یا هر دو پا(مچ و کف پا)

21/1

سال گذشته
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بر طبق نتایج جدول شماره  3نواحی شانههـا ،پشـت

کارمنــدان بانــک بــه ســؤاالت موجــود در پرسشــنامه

(کمــر فوقــانی) و گــردن بیشــترین درصــد فرآوانــی

طراحی شده مشخص گردیـد کـه مـوارد مهـم آن در

اختالالت اسکلتی -عضالنی و آرنجها کمترین میـزان

جدول  4خالصه شده است.

شــیوع اخــتالالت اســکلتی -عض ـالنی را بــه خــود
اختصاص داده بودند .در ادامـه وضـعیت پاسـخگویی

جدول  :4فراوانی پاسخ به ریسک فاکتورهای مهم مربوط به ایستگاه و شرایط کاری
ردیف

درصد جواب بله

سؤاالت مربوط به ایستگاه کاری

9

آیا صندلی شما قابل تنظیم است؟

61/7

2

آیا استراحت گاه کمر حمایت قسمت پایین کمر را تامین میکند؟

12/1

3

آیا پاها کف زمین را لمس میکنند؟

19/1

1

آیا زیرپایی تعبیه شده است؟

96/7

1

آیا فضای کافی برای قرار دادن مانیتور ،کیبورد و وسایل ورودی وجود دارد؟

66/7

6

آیا استراحت گاه شانه ،ساعد را بدون خم کردن شانهها(استراحتگاه زیاد مرتفع باشد) یا لم دادن به یک طرف حمایت

96/7

میکند(استراحتگاه خیلی پایین است)؟
7

آیا صفحه کلید طوری قرار گرفته که مچها در هنگام تایپ کردن در یک پوسچر طبیعی باشند(بدون خم شدن به باال ،پایین

11/1

یا کنار)؟
1

آیا متعلقات میز(تلفن ،سالنامه و  )...در دسترسی آسان و بر طبق تکرر استفاده چیده شدهاند؟

17/1

1

آیا برای زانوها و پاها زیر سطح کار فضای کافی وجود دارد؟

66/7

91

آیا مانیتور حداقل  91اینچ از چشم فاصله دارد؟

79/2

99

آیا تکیه گاه مچ با پارچه نرم و غیرمحرک پوشیده شدهاند؟

39/1

سؤاالت مربوط به شرایط کاری
9

کار فیزیکی محوله در طول زمان اندک

13/3

2

انجام فعالیتها با پوسچر نامطلوب سر ،گردن ،دست و بازوها

77/3

3

آزار دهنده بودن سر و صدای موجود در محیط

17/6

1

نامناسب بودن روشنایی محیط کاری

99/2

1

کافی نبودن سیستم تهویه موجود

6

باالتر بودن ساعات کاری از  11ساعت استاندارد وزارت کار

7

عدم تقسیم مشاغل موجود در بانک به صورت چرخشی

1

زمان شروع درد به واسطه وجود اختالالت اسکلتی -عضالنی

1

مراجعه به پزشک به علت مشکالت اسکلتی عضالنی

11
61/2
11/9
در زمان استراحت

21/2

در هنگام شب

91/7

در هنگام کار

27/3

در هنگام حرکت

6/ 9
39/1

همچنین بر طبق نتایج آمار استنباطی مشخص شد کـه

وجود دارد ( )P=1/112و کارمنـدان بـا سـابقه کـاری

بــین ســابقه کــاری و اخــتالالت اســکلتی -عضــالنی

باالتر اختالالت اسکلتی -عضـالنی بیشـتری داشـتند.

نواحی گردن ،نشیمن و کمر تحتانی ارتباطی معنادار

بین کـارمـندان بانکهای مختلف و اخـتالالت ناحیه
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زانو ارتباطی معنادار یافت شد ( ،)P=1/115به طوری

بحث

که این اختالالت به ترتیب در بانکهای کشـاورزی و

افزایش استفاده از سیستمهای کامپیوتری در سالهـای

ملی بیشتر بـود .بـین وضـعیت اسـتخدامی کارمنـدان

اخیر در ترکیب با یک طراحی ضعیف ایستگاه کـاری،

(قراردادی و رسمی) و اختالالت نواحی گردن و مـچ

کارهــای کــامپیوتری تکــراری و نبــود زمــانهــای

و دستها ارتبـاطی معنـادار یافـت شـد (،)P=1/125

استراحت کافی در این محیطها با افزایش میزان شیوع

بــدین صــورت کــه در بــین کارمنــدان رســمی ایــن

اختالالت اسکلتی  -عضالنی در گردن و اندام فوقانی

اختالالت بیشتر مشاهده شد.

مرتبط بوده است ( .)21،19شیوع اخـتالالت اسـکلتی

بــین وضــعیت تأهــل افــراد و اخــتالالت اســکلتی-

 -عضــالنی در مشــاغل بســیاری از جملــه کــارگران

عضالنی در ناحیه کمر فوقـانی اخـتالف معنـی داری

کارخانهها نیز گزارش شده است (.)31

دیده شـد ( .)P=1/114بـه طـوری کـه اخـتالالت در

این مطالعه به منظور بررسی میـزان شـیوع اخـتالالت

افراد متأهل بیشتر بود .همچنین بین زمان انجام کار در

اسکلتی – عضالنی در بین کارمندان بانک انجام شـد.

روز و اخــتالالت اســکلتی عضــالنی ناحیــه شــانههــا

بر طبق یافته هـا ناحیـه گـردن دارای بـاالترین میـزان

ارتباط معنی داری دیده شـد ( )P=1/111و افـراد بـا

شیوع اختالالت در بین نواحی بدن بوده است که این

ســاعت کــاری بیشــتر از  41ســاعت کــار در هفتــه

میزان شیوع با بارکاری کارمندان بانـک ،حجـم عظـیم

اختالالت در این ناحیه را بیشتر گزارش کردنـد .بـین

مراجعه کنندگان (کار زیاد با کامپیوتر) ،ساعات کـاری

اضافه کاری بـا اخـتالالت اسـکلتی عضـالنی ناحیـه

زیاد کار هفتگـی و اضـافه کـاری افـراد قابـل توجیـه

گــردن ارتبــاطی معنــادار یافــت شــد ( )P=1/132و

است  .در کـل در ایـن مطالعـه بـین سـابقه کـاری بـا

افرادی که اضـافه کـاری مـی کردنـد ،بیشـتر بـه ایـن

اخــتالالت نــواحی گــردن ،نشــیمن و کمــر تحتــانی

اختالالت دچار شده بودند.

ارتباطی معنـادار بـه دسـت آمـد کـه انجـام کارهـای

بین مدت زمـان انجـام ورزش در هفتـه و اخـتالالت

مختلف بانکی ،نگاه متوالی به رایانه ،صـفحه کاغـذ و

اسکلتی -عضالنی ناحیه زانو ارتباطی معنی دار یافـت

مشتری فرد را برای ابتال بـه اخـتالالت ناحیـه گـردن

شد ( .)P=1/116در بـین افـراد بـا سـابقه ورزش در

مستعد مینماید و اخـتالالت نـواحی نشـیمن و کمـر

طول هفته این اختالالت کمتـر مشـاهده گردیـد و در

تحتانی نیز وابسته بـه نامناسـب بـودن صـندلی ،نبـود

بین افـرادی کـه بیشـتر از  5سـاعت در هفتـه ورزش

حمایت کننده کمر تحتانی و ساعات کـاری بـاالتر از

می کردند ،کمتر از سایرین بـه اخـتالالت ناحیـه زانـو

 41ساعت میباشد .این یافته مطالعه ما با نتایج مطالعه

مبتال شدند .اما بین مدت زمان کار نشسـته و ایسـتاده

 Akroufو همکاران در بررسـی اخـتالالت اسـکلتی

در طول کار روزانه و اخـتالالت اسـکلتی –عضـالنی

عضالنی در پرسـنل اداری بانـک در کویـت در سـال

( ،)P=1/984بــین وزن افــراد و اخــتالالت اســکلتی

 2111که بیشـترین میـزان شـیوع اخـتالالت اسـکلتی

عضالنی( )P=1/732و همچنین بین سن کارمنـدان و

عضالنی را در اندامهای گردن ،پایین کمر ،شـانههـا و

اختالالت اسکلتی -عضالنی ( )P=1/234در هر کدام

باالی کمـر بـه ترتیـب بـا  49/2 ،51/1 ،53/5و 38/4

از نواحی بدن ارتباط معناداری یافت نشد.

درصد گـزارش کـرد ( ،)14نتـایج مـطالعه  Jensenو
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همکاران در بررسی اختالالت اسکلتی -عضـالنی در

اختالالت و وجود این ارتباط قابل تصور میباشد .در

میان پرسنل زن مرکز تلفن که میزان شـیوع اخـتالالت

مطالعه حاضر بین سابقه کاری و اختالالت اسـکلتی-

اسکلتی -عضالنی ناحیه گردن ،شـانه و دسـت/مچ را

عضالنی نواحی گردن ،نشیمن و کمر تحتـانی ارتبـاط

به ترتیـب  42 ،53و  31درصـد گـزارش کردنـد (.)7

معناداری یافت شد ،به طـوری کـه مطالعـه چوبینـه و

همچنین با نتایج مطالعه چوبینـه و همکـاران در سـال

همکــاران در بــین کــاربران کــامپیوتر ،بیــانگر ارتبــاط

 2117در بررســی اخــتالالت اســکلتی-عضــالنی در

معناداری بین سابقه کار با شیوع اخـتالالت اسـکلتی-

کاربران کامپیوتر بانک ،که بیشترین شیوع اختالالت را

عضالنی در نواحی ران ،زانو و پاها بوده است ( )27و

در نواحی شانه ،گردن ،پشت و کمـر گـزارش کردنـد

همچنین در مطالعه ندری و همکاران در بین کارمندان

( )21و مطالعــه میرمحمــدی و همکــاران در بررســی

اداری رابطه معنی داری بین سابقه کاری و اخـتالالت

اختالالت اسکلتی -عضالنی در کاربران یـک سـایت

نواحی بازوی چپ و مچ چـپ و راسـت یافـت شـد

کامپیوتری که بیشترین شیوع در نواحی گردن ،کمـر و

( ،)28که این تفـاوتهـا بـه احتمـال زیـاد بـه علـت

شانه را گزارش کردند ،مطابقت دارد (.)22

اختالف در ماهیـت فیزیکـی ایـن گـروههـای شـغلی

همچنین مطالعه ندوشن و همکاران در بین کارمنـدان

میباشد.

بانک نشان داد که  18/6درصد افراد در ناحیه کمـر و

نتــایج مطالعــه حاضــر رابطــه معنــاداری بــین ســن و

 1/9درصد از افـراد در ناحیـه دسـت دچـار اخـتالل

اختالالت اسکلتی – عضالنی نشان نداد ،به طوری که

شده اند و این در حالی است که در مطالعه ما بیشترین

با نتـایج مطالعـه کشـتکاران و همکـاران در کارکنـان

اختالل در ناحیه شانهها با  %48/5و کمتـرین اخـتالل

مدارک پزشکی بیمارستانهای آموزشی شیراز ،که بین

در ناحیــه آرنــج کارمنــدان مشــاهده گردیــد (.)13

مشخصات دموگرافیک و آسیبهای شـغلی ناشـی از

همچنین چندین مطالعـه افـزایش ریسـک اخـتالالت

عدم رعایت اصول ارگونومیک رابطه معنیداری یافت

گردن را در بـین کارمنـدان اداری گـزارش کـردهانـد

نشد ،همسو بود .)3( .همچنین با نتایج مطالعه ندوشن

( ،)24،25به طوری که در مطالعـات دلیـل اخـتالالت

که بین سن و اختالالت اسکلتی -عضالنی کارمنـدان

گردن و شانه را پوسچر استاتیک این اندامها گـزارش

بانک نیز رابطه معنیداری یافت نشد )13( ،همخـوانی

کــردهانــد ( .)26همچنــین محــدود بــودن زمــانهــای

دارد .در حالی که با نتایج مطالعـه نـدری و همکـاران

استراحت به عنوان یک ریسـک فـاکتور قابـل توجـه

( )28و چوبینه و همکاران ( )16کـه رابطـه معنـی دار

گزارش شده اسـت ( .)27بـین کارمنـدان بانـکهـای

بین سن و اختالالت اسکلتی -عضالنی نشـان دادنـد،

مختلــف و اخــتالالت ناحیــه زانــو و همچنــین بــین

مطابقت ندارد.

وضعیت استخدامی کارمندان (قراردادی و رسـمی) و

در مطالعه حاضر بین درد ناحیه کمرفوقانی و وضعیت

اخـتالالت نـواحی گـردن ،مــچ و دسـتهـا ارتبــاطی

تأهل ارتباط معناداری بـه دسـت آمـد ،کـه بـا نتـایج

معنادار یافت شـد و بـا توجـه بـه ایـن موضـوع کـه

مطالعه چوبینه و همکاران همخوانی دارد (.)16

کارمندان رسمی دارای سابقه کاری بیشتری نسبت بـه

در این مطالعه طبق نظر خواهی که از افـراد بـه عمـل

کارمندان قراردادی بودند ،بنابراین به وجود آمدن این

آمـد مشخص شد که  %83/4افـراد شغل آنها نیازمند
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فعالیت فیزیکی شدید بوده که این مهم با تـراکم زیـاد

این پارامتر یعنی صدک پنجم تا پنجاهم استفاده شـود

ارباب رجوع در این بانکهـا و حجـم زیـاد کارهـای

( .)31حــدود نیمــی از افــراد اظهــار داشــتند کــه

بانکی (از قبیل واریز فیشهای بانکی ،شمارش وجـه،

استراحتگاه کمر صندلی حمایت قسمت پایینی کمر را

نگاه مستمر و طوالنی به رایانه ،قـرار گیـری بـدن در

تأمین نمینماید ،که این مورد باعث مستعد شدن فـرد

وضعیت استاتیک و غیره) قابلیت توجیه دارد.

برای انتخـاب پوسـچرهای نامناسـب و خطـر ابـتالی

از دیگر نتایج این مطالعه میتوان به مواردی از جملـه

بیشتر به اختالالت اسکلتی-عضالنی میگردد.

ایــن کــه تعــدادی از افــراد از صــندلی قابــل تنظــیم

از کاستیهای این تحقیق میتـوان ایـن مـورد را بیـان

برخوردار نیستند اشاره کرد که این مورد میتوانـد بـه

نمود که مطالعه حاضر در یک شهر کوچک انجام شد

عنوان ریسـک فـاکتوری بـرای اخـتالالت اسـکلتی-

و ممکن است قابلیـت تعمـیم بـه شـهرهای دیگـر را

عضالنی مطرح گردد .همچنین تعداد زیـادی از افـراد

نداشته باشد .اگرچه انتظار میرود این عالیـم در بـین

از زیر پایی بی بهره بودند که این مورد باعث آویـزان

کارمندان بانکهای شهرهـای دیگـر هـم کـم و بـیش

مانـدن پاهــا و فشـار آمــدن بـه عضــالت ران و زانــو

وجود داشته باشد.

میگردد و همچنین وضعیت را برای پوسچر نامناسب
افراد مهیا مینماید .اکثریت افراد از تکیـه گـاه مـچ بـا

نتیجهگیری

پارچه نرم و غیر محرک بیبهره بودند کـه ایـن مـورد

نتایج این پژوهش نشـان مـیدهـد شـیوع اخـتالالت

باعث قرار گیری دست بر روی لبههای تیز و سـخت

اسکلتی -عضـالنی در بـین جامعـه مـورد مطالعـه در

میز و همچنین پوسچر نامناسب دست میگردد که در

نواحی شانهها ،پشـت (کمـر فوقـانی) و گـردن دارای

دراز مدت فرد را برای ابتال به سـندرم تونـل کارپـال

بیشترین میزان است .همچنین با توجه به این که افراد

مستعد مینماید ( .)6در اکثر افراد اسـتراحتگاه سـاعد

مــورد مطالعــه در طــول شــیفت ناچارنــد بــا پوســچر

صندلی پایینتر از حد استاندارد تعیین شده جهت کار

نــامطلوب ســر و گــردن و دســت بازوهــا کارکننــد،

مورد نظر میباشد که این مورد باعث کـج شـدن فـرد

میتوان گفت کـه ایـن عوامـل در دراز مـدت باعـث

برای قرار گرفتن به سمت تکیه گاه مـیگـردد و ایـن

خستگی افراد شده و فرد را مستعد آسیب میکنند .بـر

مورد در دراز مدت باعث افتـادگی شـانه و فشـار بـه

طرف نمودن هر کدام از این ریسک فاکتورهـای ذکـر

ستون فقرات و خطر ابتال به دیسک کمر به دلیل فشار

شده از جمله فراهم نمودن صندلیهای مجهز به تکیه

به دیسک های بین مهرهای میگردد .الزم به ذکر است

گاه مناسب بـرای آرنـج و کمـر ،کـم کـردن سـاعات

که برای تعیین ارتفاع استراحت گاه بـازو )(Armrest

کاری ،ایجاد زمانهای استراحت در حـین شـیفتهـا،

از ســــطح صــــندلی ) ،(Seat planeپــــارامتر

تشویق و آموزش کارکنان برای تطابق خود در هنگـام

آنتروپومتریکی «ارتفاع آرنج از سطح صـندلی» یـا بـه

فراهم نبودن شرایط مناسب اجزاء محیط کـار جهـت

عبارتی فاصله بین ارتفاع آرنج از سطح زمین و ارتفاع

جلوگیری از خستگی و فشار بیش از حد بر اندامهای

پوپلیتال ) (Popliteal heightبه عنوان اندازه مرجـع

بــدن ،معاینــات دورهای در بــدو اســتخدام جهــت

استفاده میشود .به طوری که بهتر است از دامنه پایین

غربالگری اختـالالت اسکلـتی -عضـالنی و شناسایی
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دانشگاه علوم پزشـکی کرمـان مـورد تصـویب قـرار

.افراد آسیب دیده و مستعد توصیه میشود

گرفت و توسط معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه
.مذکور تأمین اعتبار شد

تشکر و قدردانی

نویســندگان کمــال قــدردانی و سپاســگزاری خــود را
نسبت بـه مسـاعدت و همکـاری مـدیریت محتـرم و
کارمندان بانـکهـای شهرسـتان الشـتر در انجـام ایـن
 طـرح مـذکور در کمیتـه.تحقیق به عمـل مـی آورنـد
تحقیقــات پزشــکی محیطــی دانشــکده بهداشــت
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Prevalence of musculoskeletal disorders in Aleshtar city bank staff and its
associated factors

Hamed Nadri1, Farshad Nadri2, Narges Khanjani3, Ali Mohammad Abbasi4, Ezatollah Haidari5,
Ali Toolabi6, Yasan Kazemzadeh7, Abozar Raeisvandi7

Abstract
Background: Nowadays musculoskeletal disorders are considered as one of the major
problems of the workplace and bank staff have been identified as a susceptible group to this
disorder. This study aimed to determine the prevalence of bank staffs' musculoskeletal
disorders in one of the south western cities of Iran and evaluate their workstations
characteristics.
Methods: This cross - sectional study was conducted on all bank staffs of one of Lorestan
Province's cities in 2012. In order to determine the frequency of musculoskeletal disorders,
the standard Nordic questionnaire was used. Workstations were evaluated according to check
list. Data analysis was performed by using SPSS16.
Results: More than 36 percent of employees had musculoskeletal disorder in one of the nine
body zones. Statistically significant associations were found between work experience and
musculoskeletal disorders in the neck and lower back; between duration of daily work and
disorders of the shoulder; between working extra hours during the week with neck disorders;
between marital status and lumbar disorders and between duration of exercise per week and
knee disorders.
Conclusion: The prevalence of musculoskeletal disorders is high among bank employees and
risk factors such as working in sitting position for long hours, working too much with the
computer, unadjustable chairs and inappropriate work station design have a significant role in
musculoskeletal disorders. These disorders have to be reduced by proper ergonomic
arrangement.
Keywords: Ergonomic, Musculoskeletal disorders, Bank employees
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