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Background and Objective: Lack of anthropometric data in order to
design workstations and equipment can cause work-related injuries;
therefore, it is necessary to create anthropometric database. The aim of the
present study was to evaluate the appropriateness of hospital equipment
ergonomic indices to female nurses’ anthropometric dimensions in one of
the teaching and therapeutic hospitals of Sabzevar, Iran.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 96 female nurses
were selected using convenience sampling method. In the first phase, the
participants completed the demographic questionnaire and body map
checklist. Then, in addition to height and weight, 14 anthropometric
dimensions of the subjects were measured by an expert in ergonomics using
Calipers. Furthermore, in order to compare the participants’ ergonomic
dimensions with equipment dimensions in hospital, the dimensions of the ten
most used equipment in the hospital were measured. The data were analyzed
by SPSS software (version 17) using the Chi-square test, Mann–Whitney U
test, Fisher's exact test, and Student's t-test. P-value less than 0.05 was
considered statistically significant.
Results: The findings of the present study indicated that high prevalence of
musculoskeletal pain among female nurses, especially in the neck, waist,
back, shoulder, and knee regions were reported as 73.7%, 70.62%, 69.38%,
14/55 %, and 32/48%, respectively. Moreover, the investigation of the
participants’ anthropometric dimensions and the measurement of equipment
dimensions revealed that there was no appropriateness in many aspects, such
as access limit, mid-shoulder height, standing elbow height, with the
equipment, such as serum holder, drug trolley, medicinal shelf, hospital
bead, and nursing station.
Conclusion: Despite the differences in the physical dimensions of
female nurses, the equipment was not proportional to the participants’
anthropometric dimensions in the present study. It is necessary to consider
this issue in order to reduce the incidence of musculoskeletal disorders.
Keywords: Anthropometry; Ergonomics; Hospital Equipment; Nurses
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مقاله پژوهشی

بررسی تناسب شاخصهای ارگونومی تجهیزات بیمارستانی با ابعاد آنتروپومتریک
پرستاران زن
فاطمه ابارشی ،1رضا حکت شعار ،2صدیقه رستاقی ،3،4زهرا
1
2
3
4
5

شریفی*،5

کارشناس ارشد بهداشت حرفهای ،مربی گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
مربی و دانشجوی دکترای آلودگی محیط زیست ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
دانشجوی دکترای آمار زیستی ،گروه آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
دانشجوی دکترای آمار زیستی ،گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
کارشناس ارشد ارگونومی ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی
سبزوار ،سبزوار ،ایران

* نویسنده مسئول :زهرا شریفی ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم
پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران .ایمیلSharifi_12_ohs@yahoo.com :

چکیده
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پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :فقدان دادههای آنتروپومتری در طراحی ایستگاههای کاری و تجهیزات میتواند منجر به
آسیبهای مرتبط با کار شود؛ از این رو ایجاد بانک اطالعات آنتروپومتریک ضروری میباشد .در این راستا،
مطالعه حاضر با هدف بررسی تناسب شاخصهای ارگونومی تجهیزات بیمارستانی با ابعاد آنتروپومتریک
پرستاران زن در یکی از بیمارستانهای آموزشی و درمانی شهر سبزوار انجام شد.
مواد و روشها :در پژوهش توصیفی -مقطعی حاضر  96نفر از پرستاران زن به روش نمونهگیری در دسترس
انتخاب شدند و در فاز ابتدایی ،پرسشنامه دموگرافیک و فرم  Body Mapرا تکمیل نمودند .در ادامه عالوه بر
قد و وزن ،اندازهگیری  14بعد از ابعاد آنتروپومتریک پرستاران زن توسط متخصص ارگونومی و به وسیله
کولیس آنتروپومتری انجام شد .همچنین جهت مقایسه ابعاد آنتروپومتریک پرستاران زن با ابعاد تجهیزات
موجود در بیمارستان ،ابعاد  10وسیله پرکاربرد در بیمارستان اندازهگیری گردید .در ادامه ،دادهها توسط
نرمافزار  SPSSو آزمون آماری کای اسکوئر Mann-Whitney ،T ،Fisher ،و آمار توصیفی در سطح معناداری
 0/05مورد بررسی قرار گرفتند.
یافتهها :یافتههای پژوهش حاکی از شیوع باالی دردهای اسکلتی -عضالنی در بین پرستاران زن بهویژه
در نواحی گردن ،کمر ،پشت ،شانه و زانو به ترتیب با  14/55 ،69/38 ،70/62 ،73/7و  32/48درصد بودند.
همچنین بررسی ابعاد آنترومتریک شرکتکنندگان در پژوهش و اندازهگیری ابعاد تجهیزات موجود در
بیمارستان نشان داد که در بسیاری از ابعاد از جمله حد دسترسی ،ارتفاع شانه ایستاده و ارتفاع آرنج ایستاده
با تجهیزاتی از قبیل پایه سرم ،ترالی ،ایستگاه پرستاری قفسه دارویی و تخت بستری تناسبی وجود ندارد.
نتیجه گیری :متأسفانه با وجود تفاوتهای موجود در ابعاد بدنی پرستاران زن ،وسایل و تجهیزات مورد استفاده
تناسبی با ابعاد آنتروپومتریک بدن شرکتکنندگان در پژوهش نداشتند .توجه به این مسأله جهت کاهش بروز
اختالالت اسکلتی -عضالنی امری ضروری میباشد.
واژگان کلیدی :آنتروپومتری؛ ارگونومی؛ پرستاران؛ تجهیزات بیمارستانی

مقدمه
اختالالت اسکلتی -عضالنی مرتبط با کار یکی از مشکالت
عمده سالمتی در بین کارکنان سیستم بهداشت و درمان میباشد
و پرستاران بهعنوان یک گروه پرخطر برای ابتال به کمردرد شغلی
شناخته شدهاند ] .[1از نظر شیوع کمردرد ،پرستاران در بین افراد
34

شاغل در رتبه سوم (با شیوع  30-60درصد) قرار دارند ].[2
مطالعات متعدد در ایران و سایر نقاط دنیا حاکی از شیوع باالی
دردهای اسکلتی -عضالنی در بین کارکنان درمانی بهویژه
پرستاران میباشند ].[3،4
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ابارشی و همکاران

در این م یان اگر محیط کاری و وساااا یل و تجهیزات مورد
استفاده استاندارد نباشند ،براساس اصول ارگونومی ساخته ن شده
باشند و یا با ابعاد بدنی پرستاران متناسب نباشند ،ورود آ سیب به
سیستم اسکلتی -عضالنی ،آسانتر و امکانپذیرتر خواهد شد.
وقوع عوارض اسکلتی -عضالنی معموالً در نتیجه عواملی
مانند نیروی بیش از حد ،بلندکردن بار سنگین ،وظایف تکراری،
وضعیت بد و نامناسب ،پوسچرهای کاری نامناسب ،مواجهه
طوالنی مدت و غیره اتفاق میافتد ] [5،6و در این میان یکی از
عمدهترین دالیل ایجاد عوارض اسکلتی -عضالنی ،عدم تناسب
ابعاد بدنی افراد با ابعاد وسایل و تجهیزات مورد استفاده در محیط
کاری آنها میباشد ] .[7مطالعات بسیاری شیوع درد در نواحی
کمر و گردن در زنان را باال نشان دادهاند ][8-10؛ بهطوری که
مؤنثبودن  122درصد شانس گردندرد و  203درصد شانس
کمردرد را افزایش میدهد ].[9
توجه به علم ارگونومی و بهویژه علم آنتروپومتری در طراحی
محصوالت به میزان قابل توجهی منجر به کاهش بروز مشکالت
خواهد شد .در حقیقت ،آنتروپومتری بخشی از دانش ارگونومی
است که موضوع آن سنجش و اندازهگیری ابعاد و اندازههای
ظاهری قسمتهای مختلف بدن انسان میباشد .دانش
آنتروپومتری با اندازهگیری و ارائه اندازههای مختلف بدن (مانند
طول دست و پا ،عرض شانه و کتفها و غیره) و تعیین میدان
حرکتی یا محدوده حرکت آنها به طراح کمک میکند تا به
میزان زیادی بر ایمنی ،سالمت و کارایی بازده طرح خود بیافزاید
و از هر جهت یک طرح مناسب را ارائه دهد ].[11
تعداد زیادی از پژوه شگران ک شور ما به مطالعه اندازهگیری
اب عاد آنتروپومتر یک دانش آموزان ،دانشاااجو یان و کارم ندان و
برر سی تنا سب این ابعاد با میز و صندلی مورد ا ستفاده تو سط
افراد مذکور پرداخ ته ا ند ][12-17؛ ا ما تاکنون پژوهشااای در
راسااتای بررس ای تناسااب تجهیزات مورد اسااتفاده توسااط کادر
درمان در بیمارستانهای کشور انجام نشده است.
داده هااای آنتروپومتری در بین ملاال و نژادهااای مختلف،
متفاوت هساااتند و طی زمان تغییر میکنند؛ از این رو هریک از
جوامع نیاز به دادههای آنتروپومتری خاص خود دارند .در مطالعه
صاااورتگرفته توساااط حبیبی و همکاران که با هدف مقایساااه
اطالعات آنتروپومتری دانشااجویان ایرانی با اسااتاندارد انگلیس و
آمریکا انجام شااد ،نشااان داده شااد که ابعاد بدنی افراد ایرانی با
صدکهای استاندارد افراد انگلیسی و آمریکایی متفاوت میباشد؛
ب نابراین در طراحی و ساااا خت ابزار ها نمیتوان از اطال عات و
دادههای آنتروپومتریکی این کشاااورها اساااتفاده کرد ] [14و یا
حتی از وسااایل و تجهیزات ساااختهشااده توسااط این کشااورها
استفاده نمود.
با توجه به نقش پرسااتار در جامعه امروز و اهمیت تناسااب
تجهیزات با ابعاد آنتروپومتریک کاربران در جهت پیشاااگیری از
شیوع عوارض ا سکلتی -ع ضالنی ،نیاز به ابزار کاری متنا سب با

مجله مهندسی بهداشت حرفهای ،دوره  ،5شماره  ،4زمستان 1397

ویژگیهای ج سمانی و روانی کاربران اح ساس می شود .بر خالف
ک شورهای تو سعهیافته ،متأ سفانه در ک شور ما بانک اطالعاتی از
ابعاد آنتروپومتر یک جمع یت های مختلف وجود ندارد .جمعآوری
اطالعات در این زمی نه و بهوجودآوردن بانک اطالعاتی از جوامع
ایرانی ن یاز به صااارف زمان و هزی نه ز یادی دارد؛ بنابراین انجام
مطالعات کوچکتر در نقاط مختلف کشااور میتواند به جمعآوری
بانک اطالعاتی از ابعاد آنتروپومتریک جوامع مختلف ایرانی کمک
شااایانی نماید؛ بنابراین هدف از مطالعه حاضاار ،بررس ای تناسااب
شاخصهای ارگونومی تجهیزات بیمارستانی با ابعاد آنتروپومتریک
پرستاران زن در یکی از بیمارستانهای شهر سبزوار میباشد.
مواد و روشها
م طال عه مقطعی حاضااار در سااااال  1397و در یکی از
بیمارستانهای آموزشی ،پژوهشی و درمانی شهر سبزوار صورت
پذیرفت .این مرکز شامل  14بخش فعال و  10واحد پاراکلینیک
میباشد.

شرکتکنندگان در پژوهش
جامعه آماری پژوهش تمامی پرسااتاران زن شاااغل در این
بی مارساااتان ( 240نفر) بودند که از این تعداد  96نفر بهعنوان
نمونه انتخاب شدند .سابقه کاری بی شتر از یک سال ،ندا شتن
جراحات و آ سیبهای شدید ا سکلتی -ع ضالنی ( شک ستگی،
کوفتگی و غیره) و تمایل به شاارکت در مطالعه ،معیارهای ورود
به مطالعه بودند.
حجم نمونه با استفاده ار نرمافزار  G*Powerمحاسبه گردید
و تعداد نمونه مورد نیاز جهت انجام پژوهش با سطح اطمینان 95
درصد و توان آزمون  0/80درصد معادل  96نفر در نظر گرفته
شد و نمونهها به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند.

ابزار جمعآوری اطالعات
پر س شنامهای م شتمل بر دو ق سمت اطالعات دموگرافیک
( سن ،و ضعیت تأهل ،سابقه کار ،فعالیت ورز شی و نوع فعالیت
بهصااورت نشااسااته ،ایسااتاده و یا ایسااتاده -نشااسااته) و فرم
 Body Mapجهت بهد ستآوردن الگوی درد در نواحی مختلف
بدن افراد مورد اسااتفاده قرار گرفت Body Map .نقشااهای از
نمای کلی بدن میبا شد که نواحی مختلف بدن ( سمت را ست و
چپ) روی آن م شخص شده ا ست و افراد برای ناحیه مورد نظر
(که دارای درد هستند) ،میزان درد (حداقل ،کم ،متوسط ،شدید
و حداکثر) و ز مان بروز درد (هرگز ،گاهی ،معموالً ،اغ لب و
همیشه) را مشخص مینمایند.
عالوهبراین ،در این مطالعه چکلیستی جهت تعیین ابعاد
آنتروپومتریک بدن پرستاران و ابعاد تجهیزات پرکاربرد در
بیمارستان مورد استفاده قرار گرفت .از میان ابعاد آنتروپومتریک
(با توجه به تجهیزات پرکاربرد موجود در بیمارستان) عالوه بر
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قد و وزن 14 ،بعد آنتروپومتریک مهم انتخاب و اندازهگیری
شدند که شامل :پهنای نشیمنگاه ( ،)Hip Breadthپهنای
عرضی آرنجها ( ،)Elbow– to –Elbow Breadthارتفاع شانه-
ایستاده ( ،)Shoulder Height Standingارتفاع آرنج -ایستاده
( ،)Elbow Height Standingارتفاع نشسته (،)Sitting Height
ارتفاع آرنج -نشسته ( ،)Elbow Rest Height Sittingارتفاع
شانه -نشسته ( ،)Shoulder Height Sittingارتفاع زانو-
نشسته ( ،)Knee Height Sittingارتفاع رکبی -نشسته
( ،)Popliteal Height Sittingطول زانو -نشیمنگاه
( ،)Buttock– Knee Length Sittingطول باسن -رکبی
( ،)Buttock– Popliteal Lengthطول شانه آرنج -نشسته
( ،)Shoulder – Elbow Length Sittingطول بازو از دیوار-
ایستاده (  )Arm Reach from Wall Standingو حد
دسترسی عمودی -ایستاده ( )Vertical Grip Reachبودند.
اندازهگیری توسط یک متخصص ارگونومی زن (به دلیل زنبودن
تمام پرستاران شرکتکننده در پژوهش و رعایت مالحظات
اخالقی) که آشنایی کامل با ابعاد آنتروپومتریک و نحوه
اندازهگیری آنها داشت ،در شرایط استاندارد (افراد دارای لباس
معمولی بودند و کفش به پا نداشته باشند) صورت پذیرفت و در
ادامه صدکهای مورد نیاز تعیین گردید .در این پژوهش اطالعات
جمعآوریشده از ابعاد بدن از نوع اطالعات استاتیکی بودند و کلیه
اندازهگیریها براساس وضعیتهای بدنی استاندارد صورت گرفت.
شایان ذکر است که وسایل مورد استفاده در این پژوهش ،کولیس
آنتروپومتر (شرکت ( PSAECOپایش صنعت آروشا) که توسط
شرکت سازنده کالیبره شده است) و ترازو بودند (شکل .)1
در نهایت جهت مقایسه ابعاد آنتروپومتریک پرستاران با ابعاد
فضاها و تجهیزات موجود در بیمارستان ،ابعاد  10وسیله از
تجهیزات پرکاربرد در بیمارستان (پایه سرم ،ترالی (،))Trolley
ایستگاه پرستاری ،قفسه دارویی،)Electrocardiogram( ECG ،
مانیتور فشارسنج ،ونیالتور و میز کار ،صندلی و تخت بیمار)
اندازهگیری گردید.
تجزیه و تحلیل دادهها نیز با استفاده از نرمافزار SPSS 17
انجام شد .نرمالیتی دادهها با استفاده از آزمون –Kolmogorov
 Smirnovبررسی گردید و آزمون آماری کای اسکوئر،
 Mann-Whitney ،T ،Fisherو آمار توصیفی در سطح

شکل  :1کولیس آنتروپومتر
36

معناداری ( )P<0/05برای دادههای نرمال و ( )P>0/05برای
دادههای غیرنرمال اجرا گردیدند.
یافتهها
میانگین سنی شرکتکنندگان در پژوهش  31±2/02سال و
سابقه کاری آنها  11±1/16سال بود .سایر ویژگیهای دموگرافیک
شرکتکنندگان در پژوهش در جدول  1نشان داده شده است.
در این مطالعه شیوع دردهای اسکلتی -عضالنی در پرستاران
زن مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از آن بودند که شیوع
درد در نواحی گردن ،کمر ،پشت و شانه بهترتیب با ،73/20
 69/38 ،70/62و  55/14درصد بیشترین مقدار را به خود
اختصاص دادهاند (نمودار .)1
نتایج آزمون کای اسکوئر و  Fisherنشان دادند که بین
فعالیت ورزشی با میزان درد در نواحی شانه ( )P=0/007و گردن
( )P=0/001و همچنین بین نوع فعالیت (نشسته و ایستاده-
نشسته) با میزان درد در نواحی گردن ( ،)P=0/03کمر
( ،)P=0/001باسن و ران ( ،)P=0/003زانو ( )P=0/004و مچ پا
( )P=0/005ارتباط معنادری وجود دارد .نتایج آزمون  Tو
 Mann-Whitneyدر جدول  2ارائه گردیده است.
در فاز بعدی ،اندازهگیری قد ،وزن و  14بعد آنتروپومتر یک
پرستاران زن شاغل در بیمارستان واسعی شهر سبزوار انجام شد
که نتایج آن در جدول  3ارائه شااده اساات .صاادک مناسااب و
اسااتاندارد برای هر بعد نیز براساااس معیارهای فیزنت مشااخص
گردید ] .[18شااایان ذکر اساات که صاادک مناسااب برای حد
د ستر سی صدک  ،5ارتفاع رکبی -ن ش سته و طول با سن -رکبی
صدک  ،5ارتفاع آرنج -نشسته صدک  50و سایر ابعاد صدک 95
میباشد.
در ادامه ،ابعاد تجهیزات مورد ا ستفاده در بیمار ستان جهت
جدول  :1ویژگیهای دموگرافیک پرستاران زن شرکتکننده در
مطالعه ()N=96
تعداد (درصد)

متغیر
وضعیت تأهل

متأهل
مجرد

(54 )56/25
(42 )43/75

سن

 20-30سال
 30-40سال
بیشتر از  40سال

(26 )27/08
(49 )51/04
(21 )21/88

سابقه کاری

 1تا  5سال
بیشتر از  5سال
کارشناسی
کارشناسی ارشد

(22 )22/92
(74 )77/08
(77 )80/20
(19 )19/80

فعالیت ورزشی

بله
خیر

(32 )33/33
(64 )66/67

نوع فعالیت

ایستاده
نشسته
ایستاده -نشسته

(19 )19/79
(14 )14/58
(63 )65/63

مجله مهندسی بهداشت حرفهای ،دوره  ،5شماره  ،4زمستان 1397

ابارشی و همکاران

80%
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Series1
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نمودار  :1شیوع دردهای اسکلتی -عضالنی در پرستاران زن شرکتکننده در مطالعه
جدول  :2شیوع دردهای اسکلتی -عضالنی و ارتباط بین دردهای اسکلتی -عضالنی با ویژگیهای دموگرافیک شرکتکنندگان در پژوهش
اندامهای بدن

سطح معناداری

گردن
کمر
پشت
شانه
زانو
ساق پا
بازو
مچ دست
ساعد و آرنج
باسن و ران
مچ پا

سطح معناداری
سطح معناداری
سطح معناداری
سطح معناداری
سطح معناداری
سطح معناداری
سطح معناداری
سطح معناداری
سطح معناداری
سطح معناداری
سطح معناداری

سن
*

0/002
0/215
0/062
*0/001
*0/004
0/532
0/272
0/762
0/095
0/087
*0/02

وضعیت تأهل
0/082
0/070
0/412
0/102
0/901
0/072
0/362
0/342
0/124
0/074
***0/001

فعالیت ورزشی

سابقه کاری

**

0/002
0/326
0/071
**0/002
0/850
0/854
0/266
0/362
0/123
0/645
0/065

0/451
***0/007
***0/003
0/363
***0/01
0/125
0/122
0/071
0/098
0/514
0/151

نوع فعالیت
**

0/03
**0/001
0/441
0/075
**0/004
0/063
0/104
0/581
0/235
**0/003
**0/005

, *** Mann-Whitneyآزمون کای اسکوئر و دقیق , ** Fisherآزمون T

*

جدول  :3ابعاد آنتروپومتریک شرکتکنندگان در مطالعه ()N=96
صدک مناسب

ابعاد
قد
وزن (کیلوگرم)
شاخص توده بدنی (

𝐠𝐊

)

𝟐𝒎

پهنای نشیمنگاه
پهنای عرضی آرنجها
ارتفاع شانه ایستاده
ارتفاع آرنج ایستاده
ارتفاع نشسته
ارتفاع شانه نشسته
ارتفاع آرنج -نشسته
ارتفاع زانو نشسته
ارتفاع رکبی نشسته
طول زانو– نشیمنگاه
طول باسن -رکبی
طول شانه– آرنج نشسته
طول بازو از دیوار ایستاده
حد دسترسی عمودی ایستاده

معیار

پنجم

پنجاهم

پنجم

154/80
48/80
19

160
62
23/58

172
91
35/18

32/80
33/80
124
89/50
69/60
40/60
19
38/20
30/80
40
31/20
28/40
57/20
178/40

36/40
42
134
98/50
79
50
22
42
35/50
47
37
34/50
62/50
194

41/40
56
147/40
105/50
89/90
61
24/20
50/40
46/30
61/20
43/80
43/60
73/40
213/40

حداقل

حداکثر

صدک 95
صدک 95
صدک 95

153
47
18/83

178
94
35/82

161/90±2/67
64/13±3/62
24/40±3/95

صدک 95
صدک 95
صدک 95
صدک 5
صدک 95
صدک 95
صدک 50
صدک 95
صدک 5
صدک 95
صدک 5
صدک 95
صدک 5
صدک 5

23/50
33/50
124
87
67/50
34
19
37
30/50
40
30
23
56
175/20

44/50
51
148
121/70
92
64
24/50
51
49
75
49/50
44/50
74
215

34/18±4/01
41/51±4/89
134/56±2/92
97/22±1/12
79/29±3/33
49/70±2/85
21/43±1/66
43/48±3/65
36/50±4/26
47/74±3/21
37/15±1/04
34/74±4/15
63/42±2/12
198/10±4/11

برای هر بعد

*

میانگین±انحراف

صدک

صدک

صدک نود و

* تمام ابعاد (بهجز وزن و شاخص توده بدنی) بر حسب سانتیمتر ذکر شده است.
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تناسب شاخصهای ارگونومیک تجهیزات بیمارستانی

جدول  :4ابعاد تجهیزات مورد استفاده توسط پرستاران زن شرکتکننده در مطالعه
نام دستگاه
مانیتور فشارسنج
پایه سرم
ترالی
میز کار
ایستگاه پرستاری
قفسه دارویی
ونیالتور
ECG

صندلی
تخت بستری

طول (سانتیمتر)
67
120
180
129
-

بررسااای ت ناساااب آن با اب عاد آنتروپومتر یک پرسااا تاران زن
اندازهگیری گردید که دادههای حا صل از آن در جدول  4ن شان
داده شده است.
مقایسه جداول  3و  4نشان میدهد که پایه سرمهای
موجود در بیمارستان با ارتفاع 182سانتیمتر با صدک پنجم
بعد حد دسترسی عمودی ( 174/4سانتیمتر) مطابقت ندارد.
همچنین ،قفسههای دارویی در ارتفاع  138سانتیمتری قرار
داشتند که نسبت به صدک پنجم ارتفاع شانه ایستاده (124
سانتیمتر) در ارتفاع باالتری بودند .تخت بستری بیمار نیز با
ارتفاع  80سانتیمتر از صدک پنجم ارتفاع آرنج -ایستاده
( 89/50سانتیمتر) پایینتر بود و بین ایستگاه پرستاری و ترالی
حمل دارو (ارتفاع  92سانتیمتر) با صدک پنجم ارتفاع آرنج
افراد تناسبی وجود نداشت .صندلیهای مورد استفاده نیز
مناسب نبودند.
بحث
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی میزان شیوع دردهای اسکلتی-
عضالنی در پرستاران زن و نیز بررسی میزان تناسب تجهیزات
مورد استفاده آنها با ابعاد آنتروپومتریک شرکتکنندگان در
پژوهش بود .شیوع باالی عوارض اسکلتی -عضالنی از جمله
کمردرد ،درد در نواحی گردن ،پشت ،شانه ،زانو ،مچ پا ،مچ دست
و سایر نواحی بدن پرستاران در این مطالعه و سایر مطالعات
انجامشده به اثبات رسیده است ].[4،8،9،19
در مطالعه حاضر آزمونهای آماری ارتباط معناداری را بین
سن و درد در نواحی گردن ،شانه ،زانو و مچ پا نشان دادند .نتایج
پژوهش شریفنیا که در ارتباط با پرستاران انجام شد نیز گویای
آن بودند که به ازای هریک سال افزایش سن ،احتمال بروز درد
در شانه  3درصد افزایش مییابد ] .[9بین فعالیت ورزشی با میزان
درد در نواحی شانه و گردن نیز رابطه معناداری مشاهده شد .در
مطالعه شریفنیا انجام ورزش منظم با گردندرد ،شانهدرد،
38

عرض (سانتیمتر)
46
59
43
30
عرض نشیمنگاه
عرض پشتی

44
38

-

ارتفاع (سانتیمتر)
177
182
92
83
82
138
134
102
ارتفاع نشیمنگاه
ارتفاع پشتی
ارتفاع تکیهگاه آرنج
80

35
53
22

زانودرد و کمردرد ارتباط معناداری داشت؛ بهطوری که انجام
ورزش منظم  60درصد از شانس ابتال به کمردرد را کمتر مینمود
][9؛ اما در مطالعه حاضر ،تنها  33/33درصد از شرکتکنندگان
به ورزش میپرداختند؛ از این رو افزایش آگاهی افراد در مورد
تأثیرات ورزش بر کاهش شیوع دردهای اسکلتی -عضالنی ،وجود
برنامه ورزشی منظم در بین کارکنان بیمارستانی و نظارت
بر اجرای صحیح آن توسط مسئوالن بهداشت حرفهای در
بیمارستانها توصیه میگردد.
در بین فاکتورهای فیزیکی ،پوسااچر نامناسااب اصاالیترین
عامل مرتبط با اختالالت اسکلتی -عضالنی میباشد ] .[20یکی
از عمدهترین علل ایجاد پوسچر نامناسب ،عدم تناسب ابعاد بدنی
افراد با ابعاد وسااایل و تجهیزات مورد اسااتفاده در محیط کاری
آنها اساات ] .[7در مطالعه حاضاار بررس ای تناسااب ابعاد بدنی
پرسااتاران زن شاارکتکننده در پژوهش با ابعاد تجهیزات مورد
استفاده حاکی از آن بود که پایه سرمهای موجود در بیمارستان
با ارتفاع 182سااانتیمتر که یکی از پرکاربردترین وسااایل مورد
اسااتفاده توسااط پرسااتاران میباشااد ،با صاادک پنجم بعد حد
د ستر سی عمودی ای ستاده ( 174/4سانتیمتر) مطابقت ندارد.
اسااتفاده از پایه ساارم با قابلیت تنظیم ارتفاع در جهت رفع این
مشاااکل میتواند مورد توجه قرار گیرد .از ساااوی دیگر ،در این
مطالعه قفسه دارویی در ارتفاع  138سانتیمتری قرار داشت که
نسبت به صدک پنجم ارتفاع شانه ای ستاده ( 124سانتیمتر) در
ارتفاع باالتری بود .در این زمینه ،در مطالعه شااریفنیا مشااخص
شد که به ازای هر بار باالبردن دستها در سطحی باالتر از شانه،
 2درصد شانس ابتال به گردندرد بیشتر میشود ] .[9در مطالعه
حاضااار نیز گردندرد با  73/20درصاااد ،بیشاااترین ناراحتی و
شکایت را در بین پرستاران زن شرکتکننده در پژوهش به خود
اختصاص داد.
از سوی دیگر ،بین ترالی حمل دارو با ارتفاع  92سانتیمتر با
صدک پنجم ارتفاع آرنج افراد ( 89/50سانتیمتر) تناسبی وجود
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نداشت .تختهای بستری بیمار (با ارتفاع  80سانتیمتر) نیز از
صدک پنجم ارتفاع آرنج پایینتر بودند .بررسیها نشان دادهاند
که با هر بار خمشدن لبه تخت بیمار جهت انجام پروسیجرهای
پرستاری 3 ،درصد شانس مچدرد بیشتر میشود ].[9
در مطالعه عرب یان و همکاران که در آن به بررسااای تأثیر
مداخله آموزشای بر پیشااگیری از اختالالت اسااکلتی -عضااالنی
پرداخته شااد ،نتایج نشااان دادند که آموزش بهتنهایی تأثیری بر
کااهش این اختالالت در محیط هاای درماانی نادارد؛ زیرا در
بسیاری از موارد به دلیل شرایط اضطراری حاکم که نیاز به انجام
کارها با سااارعت باال دارد ،حتی زمان کافی جهت فکرکردن به
آموزش ها وجود ندارد .عالوهبراین به دل یل عدم تناساااب ابعاد
تجهیزات با ابعاد بدنی کارکنان بیمارساااتان ،حتی اگر کارکنان
تمامی آموزشهای فراگرفته شده را بهطور کامل به خاطر دا شته
و دارای فرصات کافی برای اجرا باشاند ،شارایط تحمیلشاده از
سوی این تجهیزات ،و ضعیت بدنی این افراد را در زمان ا ستفاده
بر هم زده و اجازه اجرای درست را به آنها نمیدهد؛ هرچند که
در مطالعه عرب یان به اندازهگیری اب عاد آنتروپومتر یک کارکنان
بیمارستان پرداخته نشده است ].[8
از سااوی دیگر در مطالعهای که توسااط  Bothaو همکاران
ان جام شااااد 28 ،ب عد از اب عاد آنتروپومتر یک  100پرسااا تار
اندازهگیری گردید .باید عنوان نمود که در این پژوهش تنها 52
در صد از پر ستاران بومی بودند و سایر پر ستاران مهاجرینی از
سایر کشورها بودند 63 .درصد از پرستاران شرکتکننده در این
مطالعه درد در نواحی مختلف بدن بهویژه کمر ،شانه و پ شت را
گزارش کرد ند و در راب طه با ت ناساااب اب عاد تجهیزات و اب عاد
آنتروپومتریک پرستاران نیز تنها  34درصد از افراد در استفاده از
و سایل م شکلی ندا شتند .محققان علت عدم تنا سب را عالوه بر
ارگونومی اک نبودن تجهیزات ،تعااداد زی ااد مهاااجرینی کااه از
ک شورهای مختلف به این شهر آمدهاند ،دان ستهاند ][21؛ اما در
مطالعه حاضااار ،بومی یا غیربومیبودن افراد را نمیتوان دلیلی
برای این ادعا دانسااات .در این ارتباط ،اساااتفاده از تجهیزات و
وسااایل ساااخت سااایر کشااورها میتواند اصاالیترین دلیل عدم
انطباق با ابعاد بدنی ایرانیها باشد؛ از این رو تهیه بانک اطالعاتی
از ابعاد آنتروپومتریک جوامع مختلف ایرانی و ساااخت تجهیزات

براسااااس این بانک اطالعاتی بهشااادت مورد نیاز میباشاااد .در
مطالعات متعددی که به طراحی و ساخت وسایل و ابزار براساس
اب عاد آنتروپومتر یک جوامع مختلف پرداخ ته ا ند ،ت فاوت قا بل
مالحظهای بین و سیله مورد ا ستفاده قبلی و و سیله ارگونومیک
ساختهشده مشاهده شده است ] .[12،22،23از جمله در مطالعه
معتمدزاده و همکاران که در آن به طراحی و سااااخت صاااندلی
مطابق با اصول ارگونومی و براساس ابعاد آنتروپومتریک  303زن
و مرد کارمند پرداخته شاااد ،تفاوت معناداری بین دو صاااندلی
مشاهده گردید ].[12
نتیجهگیری
با توجه به اینکه ابعاد اغلب تجهیزات موجود در بیمارسااتان
مورد مطالعه با ابعاد آنترومتریک پرساااتاران زن مورد بررسااای
مطابقت نداشاات ،حضااور نیروی مهندس ای بهداشاات حرفهای و
ایمنی کار در هر بیمارساااتان جهت اعمال مداخالت مناساااب
بهمنظور ارتقای وضعیت سالمتی کادر درمان ضروری به نظر می
رسااد .امید اساات مطالعه حاضاار بتواند قدمی را در جهت بهبود
وضعیت ارگونومی در بیمارستانها و کادر درمانی بردارد.
باید خاطرنشان ساخت که در انجام مطالعه حاضر
محدودیتهایی وجود داشت؛ از جمله اینکه تمامی شرکتکنندگان
در پژوهش ،پرستاران زن شاغل در بیمارستان بودند؛ از این رو
پیشنهاد میشود در مطالعات آتی به بررسی ابعاد آنتروپومتریک
پرستاران مرد نیز پرداخته شود .همچنین به دلیل انتخاب
تجهیزات مشترک در بخشهای مختلف بیمارستان ،تعدادی از
تجهیزات در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار نگرفتند .در این
راستا پیشنهاد میشود در مطالعات آتی ،هر بخش بهصورت مجزا
ارزیابی گردد.
تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر حاصل طرح تحقیقاتی با شماره
 IR.MEDSAB.REC.1395.84میباشد .بدینوسیله از
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و کلیه پرستاران عزیز و
زحمتکش شرکتکننده در این پژوهش قدردانی میگردد.
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