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مقدمه

استفاده از ابزار دستی در بسیاری از مشاغل رایج بوده و امروزه 

کاری خود از آنها  یهاتیبسیاری از افراد به طور روتین در فعال

که استفاده از ابزار  دهدی. شواهد نشان م[2, 1] کنندیاستفاده م

 یهایماریدستی غیر برقی با خطرات و آسیبهای زیاد، بخصوص ب

. طبق آمار اداره [3] باشدیعضالنی اندام فوقانی همراه م -اسکلتی

ها وارده به دست، انگشتان، مچ دست و شانه یهابیکار آمریکا، آس

اندام فوقانی در حین استفاده از ابزار  یهابیآس نیترعیاز جمله شا

. عالوه بر این، کار کردن با [4] شوندیدستی غیر برقی محسوب م

ابزار دستی باعث ایجاد خطرات بیومکانیکی فراوان مانند اعمال 

نیروی بیش از حد، حرکات تکراری مفاصل، کارکردن در 

)پوسچرهای( غیر طبیعی و فشار موضعی مکانیکی بر  یهاتیوضع

 که باعث بروز ناراحتی، شودیروی ساختار آناتومیک دست م

. بنابراین [8-5] شوندیعضالنی م-اسکلتی یهایماریخستگی و ب

ضروری است تا با طراحی ابزار دستی ارگونومیک از میزان استرسهای 

ی در حین عضالن-بیومکانیکی، ناراحتی، خستگی و مشکالت اسکلتی

از  هایچیق کار با ابزار کاسته، و قابلیت کاربرد آنها را افزایش داد.

ابزار ضروری برای بسیاری از کارها در شغلهای مختلف نظیر جمله 

کشاورزی، دامداری، تغذیه، کارهای آشپزخانه، آرایشگری، کار با 

  روینی به توجه با خیاطی هایقیچی انواع ارگونومیک ارزیابی و طراحی

  دست مچ پوسچر و ظریف چنگشی
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 واژگان کلیدی:

 خیاطی قیچی

 دستی ابزار

 ظریف چنگشی نیروی

 دست مچ پوسچر

  دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ همدان پزشکی علوم

 چکیده

  قیچیهای نادرست طراحی. شوندمی محسوب خیاطی جمله از کارها از بسیاری برای ضروری ابزار از یکی هاقیچی: مقدمه

 .شود کاربران میان در عضالنی-اسکلتی عوارض و آسیبها بروز باعث تواندمی خیاطی

  طراحی قیچی مدل سه با کار حین در کاربران دست مچ پوسچر و ظریف چنگشی نیروی ارزیابی حاضر مطالعه از هدف

 .بود بازار در موجود نوع و شده

  به قیچی باالیی حلقه 2 نوع قیچی در(. دست مچ پوسچر بهبود برای) بود خمیده دستگیره دارای 1 نوع قیچی :کار روش

  حلقه شکل 3 نوع قیچی در و( سشت انگشت ابداکشن و حرکتی دامنه کاهش جهت) بود شده ترنزدیک برش هایتیغه

  با تانانگش ظریف چنگشی نیروی(. انگشتان و دست ناراحتی کاهش برای) بود درآمده حلقه نیم صورت به قیچی پایینی

  به انحراف و( Flexion/Extension) اکستنشن/فلکشن شامل دست مچ پوسچر و Pinch gauge دستگاه از استفاده

 .گردید ثبت ایمشاهده روش به( Ulnar/Radial deviation) زبرین/زیرین زند سمت

  01/0) انگشتان ظریف چنگشی نیروی هایشاخص بر را خیاطی هایقیچی طراحی دار معنی تأثیر مطالعه نتایج ها:یافته

> P )جهت در دست مچ پوسچر و U/R داد نشان (001/0 > P .)و قبل بین ظریف چنگشی نیروی کاهش میزان کمترین  

  رایج قیچیهای برای نیرو میزان کاهش بیشترین که حالی در ،(%4/2) بود 2 نوع قیچی به مربوط قیچی هر با کار از بعد

  سایر با مقایسه در( %83) 1 نوع قیچی برای دست مچ U/R حالت از تریطبیعی هایوضعیت(. %7) گردید ثبت بازار در

 .گردید ثبت طراحیها

  قابل بهبود بود، شده طراحی سشت انگشت ابداکشن و حرکتی دامنه کاهش اساس بر که 2 نوع قیچی نتیجه گیری:

 .داد نشان بازار در رایج نوع با مقایسه در انگشتان ظریف چنگشی نیروی نظر از را ایمالحظه
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. طراحی بسیاری از شوندیفلزات، پزشکی و خیاطی محسوب م

خیاطی، به  یهایچیرایج موجود در بازار، از جمله ق یهایچیق

ت و مچ دست را در حین است که به ندرت ممکن است دس یاگونه

و در نتیجه باعث  دهدیکار با قیچی در وضعیت طبیعی خود قرار م

بروز استرس بیومکانیکی فراوانی بر روی ساختار آناتومیک دست و 

. این نکته بویژه به دلیل ماهیت کار با قیچی )و به شودیمچ م

خصوص قیچی خیاطی( که مستلزم انجام حرکات تکراری زیاد 

بسیار حائز اهمیت است. نتایج حاصل از مطالعات انجام  ،باشدیم

-شده در ایران و کشورهای دیگر در رابطه با بیماریهای اسکلتی

وع ، بیانگر شیدهندیعضالنی در میان افرادی که کار خیاطی انجام م

 دباشیها مباالی شکایات مرتبط در ناحیه دست، مچ دست و شانه

ا استفاده از ابزار مرتبط مانند که ممکن است تا حدودی مرتبط ب

، که از دیدگاه هایچیساختار دستگیره ق .[10 ,9] باشد هایچیق

، شودیابزار محسوب م یهاقسمت نیترارگونومیک یکی از مهم

 یهاشرفتیسالهاست که بدون تغییر باقی مانده است. علی رغم پ

بیشمار ارگونومیکی در سالهای اخیر، تاکنون مطالعات بسیار 

ر انجام شده است. طراحی این ابزا یهامحدودی در رابطه با شاخصه

آرایشگری و  یهایچیجدیدی برای دستگیره ق یهاتاکنون طرح

جراحی ارائه شده است. در یک مطالعه، یک قیچی آرایشگری که 

در دستگیره خود بود و دست را در  یادرجه 90دارای یک انحنای 

توسط  دادیحین کوتاه کردن مو در وضعیت طبیعی خود قرار م

بویلس و همکاران ارائه گردید و محققین این مطالعه درد کمتری را 

ها و در عین حال قدرت چنگشی بیشتر و در ناحیه مچ دست و شانه

همچنین وضعیت قرارگیری بهتر مچ دست و راحتی بیشتری را در 

ا ب یهایچیحین کار با این قیچی با طراحی جدید در مقایسه با ق

. در یک مطالعه دیگر، محققین [11]کردند  طراحی قدیمی گزارش

جراحی انجام دادند و  یهایچیجدیدی را برای ق طراحی دستگیره

تی را برای راح یارا برای تناسب بهتر انگشت شست و حلقه یاحلقه

و تناسب بهتر سایر انگشتان، بخصوص انگشت کوچک و انگشت 

یج این مطالعه نیز فشار عضالنی کمتر . نتا[12]اشاره، طراحی کردند 

و عملکرد و قابلیت استفاده بهتر ابزار با طراحی جدید نسبت به نوع 

قدیمی آن را نشان داد. اگر چه ممکن است این تغییرات در 

خیاطی قابل اجرا نباشد )زیرا نیازهای کاری، شرایط  یهایچیق

است(، اما  دست در خیاطی متفاوت یاستفاده از ابزار و عملکردها

خیاطی نیز  یهایچیدر طراحی ق توانیاین بدان معنی است که م

دیگری مانند نحوه چنگش ابزار و روشهای کاری خاص  یهاشاخص

خیاطی را مد نظر قرار داد تا از این طریق به طراحیهای بهتری دست 

یافت. به عنوان مثال، بهبود وضعیت قرارگیری دست و انگشتان و 

از جمله این مالحظات محسوب شوند. بنابراین،  تواندیمچ دست م

مطالعه حاضر به منظور اعمال برخی از مالحظات طراحی در طراحی 

آنها بر روی نیروی  ریخیاطی و بررسی تأث یهایچیدستگیره ق

چنگشی ظریف دست و پوسچر مچ دست کاربران در حین کار با این 

 انجام شد. هایچیق

 روش کار

 افراد مورد مطالعهنوع مطالعه و 

مطالعه حاضر از نوع پایه بوده و در محیط آزمایشگاه ارگونومی 

نفر  12نفر زن و  12شرکت کننده ) 24در مجموع انجام گردید. 

مرد( از بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و از طریق 

نصب آگهی در محیط دانشگاه انتخاب برای شرکت در این مطالعه 

. برای تعیین حجم نمونه، اطالعات اولیه بر اساس انتخاب شدند

برای متغیر اصلی توان عضالنی دست بدست  [11]مطالعات قبلی 

و طبق  %80و توان آزمون  %95آمد. با در نظر گرفتن اطمینان 

 فرمول زیر:

𝑛 =
(𝑍1−𝛼 2⁄ + 𝑍1−𝛽)

2
(𝑆1

2 + 𝑆2
2)

(𝑥̄ 1 − 𝑥̄ 2)
2

 

تغییر در این پارامتر اصلی برابر  %20حداقل حجم نمونه با احتساب 

سال بود  40تا  18مورد بدست آمد. محدوده سنی این افراد بین  24

سال(. دست غالب  4/5و انحراف استاندارد  7/25)میانگین سن 

همگی این افراد راست بود و هیچکدام از آنها سابقه بیماری یا آسیب 

ر ناحیه دست خود نداشتند. شرکت در این عضالنی د -اسکلتی

رضایت هر کدام از افراد در ابتدای مطالعه از مطالعه داوطلبانه بود و 

مشخصات  طریق تکمیل فرم رضایت نامه آگاهانه، اخذ گردید.

خالصه شده است. 1جدول آنتروپومتریک افراد مورد مطالعه در 

 مشخصات آنتروپومتریک افراد مورد مطالعه :6جدول 

 میانه انحراف استاندارد دامنه مشخصات آنتروپومتریک

 71/25 43/5 40-18 سن

 79/71 24/13 100-45 وزن

 75/169 10/10 183-152 قد

 78/17 50/1 8/19-3/15 طول دست

 23/10 38/1 2/13-1/8 طول کف دست

 71/7 91/0 1/9-5/5 پهنای کف دست

 44/2 58/0 3/6-5/1 ضخامت کف دست
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 هایچیطراحی ق

خیاطی مورد مطالعه ابتدا یک مطالعه  یهایچیبرای طراحی ق

خیاطی در شهر  یهانفر از خیاطان کارگاه 50پایلوت بر روی 

ج رای یهایچیتبریز انجام گرفت و اطالعات اولیه در رابطه با ق

موجود در بازار و مشکالت احتمالی آنها شناسایی شد. بر اساس 

نتایج حاصل از مطالعه پایلوت و همچنین بر اساس 

دستورالعملهای ارگونومیکی موجود در متون ارگونومیک در 

نهایت سه نوع قیچی خیاطی با  رابطه با طراحی ابزار دستی، در

شکل دستگیره متفاوت پیشنهاد گردید. شکل دستگیره قیچی به 

عنوان متغیر اصلی در این مطالعه مورد توجه قرار گرفت. بنابراین، 

از نظر جنس، اندازه  هایچیبه جز شکل متفاوت دستگیره، همه ق

اس سبر ا هایچیو کیفیت مانند هم بودند. هر کدام از دستگیره ق

شامل قیچی  هاییک هدف و فرضیه خاص طراحی گردید. طراح

که مچ دست را در وضعیت طبیعی خود  یارهیبا طراحی دستگ

با دستگیره با شیب مالیم یا خمیده(،  1)قیچی نوع  دهدیقرار م

ت سشاهش دامنه حرکتی و ابداکشن انگشت یا اینکه باعث ک

( و یا اینکه فشار کمتری به دست و 2)قیچی نوع  شودیم

( استوار بود. شکل و 3)قیچی نوع  کندیانگشتان دست وارد م

آورده شده است.  1 تصویرمورد مطالعه در  یهایچیمشخصات ق

( بر اساس توصیه ارگونومیک مربوط به 1اولین نوع قیچی )نوع 

دستگیره ابزار را خم کنید ": کندین مطراحی ابزار دستی که عنوا

عضالنی جلوگیری -تا از بروز عوارض اسکلتی "نه دست کاربر

، طراحی گردید. این نوع طراحی دارای یک [15-13]کنید 

درجه( به سمت پایین  19دستگیره با شیب مالیم )در حدود 

تا مچ دست در حین کار با قیچی  شودیکه باعث م [14] باشدیم

( بر 2در وضعیت طبیعی خود قرار گیرد. دومین نوع قیچی )نوع 

با کاهش دامنه حرکتی و  توانیفرضیه استوار بود که ماین 

سشت، خستگی و ناراحتی کاربر ( انگشت abductionابداکشن )

اندام در حین کار با قیچی که مستلزم حرکات تکراری را در این 

، کاهش داد. اهمیت این نوع طراحی باشدیبرای طوالنی مدت م

از آن جهت است که دامنه حرکتی انگشت شست محدود بوده 

باعث بروز  تواندیو حرکات تکراری انگشت سشت م [16]

. [18, 17]عضالنی در این انگشت شود -آسیبهای اسکلتی

بنابراین، در این نوع قیچی با نزدیک کردن حلقه باالیی به 

تا انگشت شست در وضعیت  برش، سعی بر آن بود یهاغهیت

اناتومیکی بهتری قرار گرفته و فاصله آن با سایر انگشتان نزدیکتر 

( با تغییر شکل حلقه پایینی 3شود. در سومین نوع قیچی )نوع 

به صورت نیم حلقه )به جای حلقه کامل( سعی بر آن بود تا فشار 

 حلقه پایینی قیچی یهاوارهیوارده بر انگشتان در اثر تماس با د

به حداقل رسیده و در نتیجه درد و ناراحتی در این ناحیه از دست 

کاهش یابد. این سه نوع دستگیره قیچی با طراحی اصالح شده 

( مورد مقایسه و 4در نهایت با نوع رایج موجود در بازار )نوع 

 ارزیابی قرار گرفتند.

 طراحی مطالعه

افراد شرکت کننده در این مطالعه یک وظیفه شبیه سازی شده 

کار با قیچی را که شامل انجام برش در حاشیه اشکال هندسی 

)شامل مربع، دایره، ستاره و مثلث( ترسیم شده بر روی قطعات 

پارچه بود، انجام دادند. هر کدام از شرکت کنندگان تعداد مساوی 

 16ز این اشکال )چهار الگو از هر شکل که مجموع آنها برابر با ا

 اهیچیبرش دادند. نحوه ارائه ق هایچیعدد بود( را با هر کدام از ق

به افراد مورد مطالعه در حین انجام آزمایشات نیز به صورت 

صبح انجام  10-8بین ساعات تصادفی انجام شد. جلسات آزمایش 

یک نفر اختصاص داده شد. اندازه گیریها گرفت و هر روز نیز برای 

درآزمایشگاه ارگونومی و در حالتی که فرد در وضعیت نشسته 

شکل دستگیره قیچی )که بود، بر روی یک میز کار انجام شد. 

( به عنوان متغیر مستقل در نظر 4تا  1حالت بود: انواع  4دارای 

وابسته شامل نیروی چنگشی ظریف  یرهایگرفته شد. متغ

(Pinch force و پوسچر مچ دست در دو جهت )

و انحراف به سمت ( Flexion/Extension) فلکشن/اکستنشن

بر اساس بود که  (Ulnar/Radial deviation)زند زیرین/زبرین 

انتخاب شدند.  هایچیارتباط آنها با کار شبیه سازی شده با ق

شرکت در این مطالعه به صورت اختیاری بود و رضایت آگاهانه 

 طرح برای شرکت در مطالعه از افراد شرکت کننده کسب شد.

پیشنهادی این مطالعه نیز توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم 

پزشکی تبریز تأیید گردید.

 

 مورد مطالعه یهایچیق :6 تصویر
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 اندازه گیری متغیرهای مطالعه

(: Lateral pinch forceنیروی چنگشی ظریف انگشتان )

حداکثر نیروی اعمال شده توسط دو انگشت شست و انگشت 

اعمال شد و بر  Pinch Gaugeاشاره بر روی دستگاهی به نام 

. هدف از اندازه [20, 19]حسب کیلوگرم اندازه گیری گردید 

گیری این متغیر تعیین کاهش نیروی چنگشی ظریف انگشتان 

پس از کار با هر قیچی بود. بنابراین، برای این کار، یک بار قبل 

از کار با قیچی و یک بار بعد از کار با هر مدل قیچی حداکثر 

ر برای ه هایریمیزان نیروی انگشتان اندازه گیری شد. اندازه گ

دقیقه تکرار شد. اگر دو اندازه  2حالت دوبار و با فاصله زمانی 

درصد با یکدیگر تفاوت داشتند، معتبر شناخته  10گیری کمتر از 

 . مقدارشدیتکرار م هایریو در غیر این صورت اندازه گ شدندیم

گیری شده برای تجزیه و تحلیلهای بعدی  حالت اندازه 2متوسط 

هیچ  هایری. در حین اندازه گ[20, 19]مورد استفاده قرار گرفت 

گونه عکس العمل دیداری یا تشویق زبانی مرتبط با عملکرد 

نندگان به آنها داده نشد. اندازه گیریها توسط دستگاه شرکت ک

B&L pinch gauge (B&L Engineering, Tustin, CA, 

USA با دامنه )lb 60-0  یاkg27-0  اندازه گیری شد. اندازه

در وضعیت نشسته و در حالت استاندارد یعنی بازو  هایریگ

دست درجه بین ساعد و بازو و مچ  90چسبیده به تنه و زاویه 

در وضعیت طبیعی انجام گرفت. برای ثبت نیروی انگشتان از فرد 

مورد مطالعه خواسته خواهد شد تا حداکثر قدرت ارادی خود را 

ثانیه  3بر روی دستگاه با دست غالب اعمال کرده و آن را حدود 

: پوسچر (Wrist posture)پوسچر مچ دست  .[20, 19]نگه دارد 

 مچ دست در دو محور آناتومیکی شامل فلکشن/اکستنشن

(Flexion/Extension ) یاF/E  و انحراف به سمت زند

در هنگام  U/Rیا  (Ulnar/Radial deviation)زیرین/زبرین 

انجام وظیفه شبیه سازی شده توسط شرکت کنندگان ثبت شد. 

وضعیت مچ دست در حین استفاده از قیچی در این مطالعه به 

توسط پژوهشگر سنجیده شد. برای مقاصد  یاصورت مشاهده

( یا Neutralبه صورت طبیعی ) توانیعملی پوسچر مچ را به م

ین صورت که زاویه ( تعریف کرد، بدNon-Neutralغیرطبیعی )

F/E  یاU/R  درجه را طبیعی و بیشتر از آن را غیر  0-20بین

در  یامشاهده . اعتبار این روش[21] رندیگیطبیعی در نظر م

. بنابراین، پوسچر [21]قرار گرفته است  دییمطالعات قبلی مورد تأ

در حین  یابه توصیه فوق و به روش مشاهدهمچ دست با توجه 

کار با هر قیچی توسط یک پژوهشگر آموزش دیده ثبت گردید. 

به عبارت دیگر، یک پژوهشگر )یک ارگونومیست با تجربه کافی 

ها را در ( تمامی طرحیادر زمینه ثبت پوسچر به روش مشاهده

 تمامی افراد مورد بررسی قرار داد.

 اهتجزیه و تحلیل داده

 SPSSها با استفاده از نرم افزارهای آماری تجزیه و تحلیل داده

مربوط به نیروی چنگشی  یهاانجام گرفت. برای مقایسه داده

 Mixed) ظریف انگشتان از آزمون مدل ترکبیی آنالیز واریانس

model ANOVA )آزمون تعقیبی تکراری و با  یهابا اندازه

مربوط به پوسچر مچ دست از آزمون  یهاو برای داده سیداک

. در تمامی آماری غیر پارامتریک فریدمن استفاده گردید

به عنوان سطح معنی دار در نظر  P < 05/0 آزمونهای آماری

 گرفته شد.

 هاافتهی

معنی دار شکل دستگیره قیچی را بر  رینتایج مطالعه تأث

کاهش نیروی چنگشی ظریف انگشتان و پوسچر مچ  یهاشاخص

مچ دست نتایج  F/Eنشان داد، ولی از نظر  U/Rدست در جهت 

نتایج مربوط به نیروی چنگشی ظریف دست قبل  معنی دار نبود.

آورده شده است. از نظر  2جدول و بعد از کار با هر قیچی در 

گیره فاوت کلی بین دستن، تکاهش نیروی چنگشی ظریف انگشتا

کمترین میزان کاهش نیروی  .(P < 01/0) معنی دار بود هایچیق

چنگشی ظریف بین قبل و بعد از کار با هر قیچی مربوط به قیچی 

درصد بود، در حالی که بیشترین کاهش  4/2بود که برابر با  2نوع 

(. نتایج %7میزان نیرو برای قیچیهای رایج در بازار ثبت گردید )

 آزمون تعقیبی سیداک تفاوت معنی داری را از نظر میزان کاهش

و نوع رایج موجود در  2نیروی چنگشی ظریف بین قیچی نوع 

.(P < 01/0)بازار نشان داد 

 

 نیروی چنگشی ظریف )بر حسب کیلوگرم( دست قبل و بعد از کار با هر قیچی و کاهش نیروی عضالنی )بر حسب درصد( :2جدول 

 کاهش نیروی عضالنی (kgبعد ) –یروی چنگشی ظریف ن (kgقبل ) –نیروی چنگشی ظریف  نوع قیچی

 % میانگین )انحراف استاندارد( میانگین )انحراف استاندارد( 

6 (5/2)5/8 (5/2)1/8 8/4 

2 (5/2)4/8 (4/2)4/8 4/2 

9 (7/2)6/8 (8/2)1/8 0/6 

 0/7 0/8(8/2) 6/8(9/2) )نوع رایج( 4
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 پوسچر مچ دست در حین کار با قیچیهای با طراحی مختلف :9جدول 

 پوسچر مچ دست نوع قیچی

 U/R* F/E* 

 غیرطبیعی طبیعی غیرطبیعی طبیعی 

6 (3/83)20 (7/16)4 (0/50)12 (0/50)12 

2 (5/12)3 (5/87)21 (8/45)11 (2/54)13 

9 (5/12)3 (5/87)21 (7/41)10 (3/58)14 

 14(3/58) 10(7/41) 22(7/91) 2(3/8) )نوع رایج( 4

 .باشندیدرجه. اعداد موجود در جدول بیانگر فراوانی و )درصد( افراد مورد مطالعه م 20<درجه، غیرطبیعی:  20-0طبیعی: * 
 

نتایج مطالعه همچنین تفاوت معنی داری را از نظر پوسچر مچ 

در حین استفاده از قیچیهای با طراحی  U/Rدست در جهت 

توزیع پوسچرهای  3جدول . (P < 001/0)مختلف نشان داد 

با طراحی مختلف نشان  یهایچیمختلف مچ دست را برای ق

 یتریعیطب یهاتی، وضعشودی. همانگونه که مالحظه مدهدیم

مقایسه با  ( در%83) 1مچ دست برای قیچی نوع  U/Rاز حالت 

سایر طراحیها ثبت گردیده است. نتایج آزمون تعقیبی سیداک 

 .(P < 001/0)نیز تفاوت معنی داری را در این رابطه نشان داد 

 بحث

سه نوع دستگیره طراحی  ریاین مطالعه با هدف بررسی تأث

شده قیچی خیاطی بر روی نیروی چنگشی ظریف انگشتان و 

پوسچر مچ دست کاربران و همچنین مقایسه نتایج آنها با 

خیاطی رایج موجود در بازار  یهایچینتایج حاصل از کار با ق

موجود، انجام گرفت. در این مطالعه چندین فرضیه برای بهبود 

کید بر اصالح طراحی دستگیره ابزار طراحی قیچی خیاطی با تا

که از نقطه نظر ارگونومیکی مهمترین قسمت ابزار دستی 

، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه شودیمحسوب م

مقداری بهبود را از نظر نیروی چنگشی ظریف دست و 

 یهایچیهمچنین پوسچر مچ دست در حین کار با برخی از ق

نوع رایج در بازار نشان داد. در این طراحی شده در مقایسه با 

از نظر نیروی  یاباعث بهبود قابل مالحظه 2رابطه، قیچی نوع 

چنگشی ظریف انگشتان در مقایسه با نوع رایج در بازار شد. 

با این وجود، سایر قیچیهای طراحی شده )یعنی قیچیهای نوع 

 را در این رابطه نشان ندادند. یا( بهبود قابل مالحظه3و  1

متاسفانه مطالعه مشابه دیگری که بتوان نتایج مطالعه حاضر 

را با آن مورد مقایسه قرار داد وجود نداشت. با این وجود، این 

یافته بیانگر این نکته است که مالحظه طراحی در قیچی نوع 

که بر اساس کاهش دامنه حرکتی انگشت شست از طریق  2

قیچی صورت  نزدیک کردن حلقه باالیی قیچی به محل اهرم

از اهمیت بیشتری در مقایسه با سایر  تواندیگرفته است م

مالحظات مورد مطالعه از جمله مالحظه مورد آزمون در 

یعنی در نظر گرفتن فضای اضافی برای  3طراحی قیچی نوع 

( از طریق تغییر شکل حلقه پایینی clearanceانگشتان )

عنی طراحی ی 1قیچی و یا حتی مالحظه مربوط به قیچی نوع 

دستگیره خمیده برای قیچی خیاطی، برخوردار باشد. بنابراین 

که مالحظه طراحی به کار رفته در طراحی  شودیمشخص م

که باعث بهبود عملکرد نیروی چنگشی ظریف  2قیچی نوع 

 ریبه عنوان یکی از مالحظات تأث تواندیکاربران شده است م

ظر قرار گیرد. با گذار در بهبود طراحی قیچیهای خیاطی مد ن

ر اث تواندیاین وجود، انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه م

بخشی طرح پیشنهادی را از نظر بهبود وضعیت ارگونومیکی 

محصول نشان دهد. یکی دیگر از نتایج حاصل از این مطالعه 

 تیآن است که به جز بهبود در پوسچر مچ دست در وضع

U/R  یچی با دستگیره شیب )ق 1در حین کار با قیچی نوع

از نظر اعمال نیروی  یادار یا خمیده(، بهبود قابل مالحظه

چنگشی ظریف با انگشتان در هنگام کار با این نوع قیچی 

که طراحی دستگیره خمیده که  رسدیمشاهد نشد. به نظر م

خم کردن ابزار بجای خم کردن "بر اساس اصل ارگونومیکی 

ث بهبود پوسچر مچ طراحی شده است فقط باع "مچ دست

دست شده است و تغییر چندانی را در وضعیت اعمال نیروی 

چنگشی ظریف انگشتان ایجاد نکرده است. این یافته شواهد 

بیشتری را مبنی اهمیت بر در نظر گرفتن ماهیت و شرایط 

انجام کار با محصول مورد نظر و همچنین عملکردهای مورد 

های بهینه فراهم نظر آن محصول جهت دستیابی به طراحی

. به عبارت دیگر، این یافته به خوبی نشان [22] کندیم

اصل طراحی ابزار با دستگیره خمیده نیز  دهدیم

در تمامی  تواندیمحدودیتهای خاص خود را داراست و نم

موارد باعث بهبود شرایط انجام کار و طراحی شود، بلکه 

از عوامل تعیین کننده  توانندیشرایط انجام کار و نوع کار م

 گذارتری در طراحی ابزار دستی محسوب شوند. ریتر و تأث

 یهانهیبه درک بهتر گز تواندیمطالعه حاضر م یهاافتهی

یاطی کمک کند. با خ یهایچیمختلف طراحی در رابطه با ق

این وجود باید به محدودیتهای مطالعه نیز توجه اشت. اول 
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بر اساس متغیرهای مورد مطالعه یعنی نیروی  هاافتهیاینکه 

د و انچنگشی ظریف انگشتان و پوسچر مچ دست بدست آمده

بنابراین مطالعات بیشتر با استفاده از سایر متغیرهای عینی 

ی لوژیکی از قبیل فعالیت الکتریک)برای مثال متغیرهای فیزیو

عضالت و همچنین استفاده از الکترگونیومتری برای پایش 

با طراحی  یهایچیپوسچر دست و مچ دست در حین کار با ق

(، Usabilityاصالح شده( و ذهنی )مانند قابلیت استفاده )

( و راحتی( و همچنین در User preferenceترجیح کاربران )

 اطالعات کاملتری تواندیحظات طراحی منظر گرفتن سایر مال

را در رابطه با تعامل کاربر با محصول در این رابطه فراهم کند. 

همچنین شرکت کنندگان در این مطالعه افراد عادی و غیر 

خیاطی را در یک محیط کنترل  یهایچیبودند که ق یاحرفه

شده آزمایشگاهی و برای مدت زمان نسبتآ محدودتری در 

با شرایط کار واقعی در کارگاهها و محیطهای کاری مقایسه 

مورد ارزیابی قرار دادند و بنابراین این نکته باید در هنگام 

 تعمیم نتایج در نظر گرفته شود.

 نتیجه گیری

سه مدل دستگیره طراحی شده بر اساس معیارهای طراحی 

از نظر اعمال  2که قیچی نوع  مختلف ارائه شدند و نتایج نشان داد

نیروی چنگشی ظریف انگشتان بهتر از قیچی نوع رایج موجود در 

 از طریق توانی. این نتیجه حاکی از آن است که مباشدیبازار م

را طراحی ابزار دستی  یاطراحی ارگونومیک، بهبود قابل مالحظه

موجود ایجاد کرد. با این وجود، سایر مالحظات طراحی یعنی 

باعث  3و  1نوع  یهایچیمالحظات طراحی به کار رفته در ق

در عملکرد کاربران در این رابطه نشدند  یابهبود قابل مالحظه

 یهاهیبیانگر این واقعیت باشد که توص تواندیکه این امر م

کی در رابطه با طراحی ابزار دستی ممکن است عمومی ارگونومی

 گرددیدر مورد بعضی از ابزار، کاربردی نباشند. بنابراین، توصیه م

که اصالح طراحی هر ابزار با توجه به شرایط و نیازهای خاص کار 

با آن ابزار و از طریق بررسی مالحظات مختلف طراحی، صورت 

زار حی را برای آن ابگیرد تا بدین ترتیب بتوان بهترین مدل طرا

شناسایی کرد.
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Abstract 

Introduction: Scissors are essential tools in different occupations including sewing and 

clothes making. Improper design of fabric cutting scissors can lead to the development of 

musculoskeletal symptoms among users. The aim of this study was to evaluate pinch 

force and wrist posture while working with three designs of sewing scissors and a 

traditional sewing scissors. 

Methods: The first model of the scissor had a bent-handle (to improve wrist posture), the 

second model had a thumb-ring that was located closer to the pivot (to reduce thumb’s 

abducted position and range of movement), and the original oval ring in the third model 

was changed to a hook-shaped handle (to reduce hand and finger discomfort). Pinch force 

was measured using a pinch gauge and wrist posture was measured in two anatomical 

planes including flexion/extension and ulnar/radial deviation using the observational 

method. 

Results: The results showed significant effects of scissors' design on pinch force 

exertions (P < 0.01) and ulnar/radial deviation of the wrist (P < 0.001). The lowest level 

of pinch force decrement between pre- and post-pinch force measurements was 

recorded for the second model (2.4%), while the highest level was recorded for the 

traditional model (7%). More neutral wrist postures in ulnar/radial direction (83%) were 

recorded for the first model compared to the other designs. 

Conclusions: The second scissors, which was designed to reduce thumb’s range of 

motion and abduction, showed some improvement in pinch force compared to the 

traditional model. 
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