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ABSTRACT  
Background and Aim: This study examined the characteristics of workplace ergonomics 

factors and equipment and its relationship with musculoskeletal disorders from the viewpoint of   

librarians women of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 1392.  

Material & Methods: Descriptive survey research is a correlation and study population 

included 78 librarian women who work in Library hospital, medical Faculties and research 

centers Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Data from the questionnaires was 

collected in three parts: demographic, Nordic, equipment and workplace and they were analyzed 

by SPSS software, t-test, ANOVA and Pearson correlation and the validity and reliability were 

also confirmed. 

 Findings: The findings indicate that most of the physical damage caused by the working in age 

group of 31-40 (mean 11 and standard deviation 32/5). Minimal physical damage based on 

relevant work experience that is related to those with 11-15 years of experience is %7/7. Most of 

the damages that are related to those with 16-20 years of work experience and have higher work 

pressure are %12/5. The findings also showed that during different times (last 7 days 95/3%, 

now %, last 12 months 97/7%) is in the neck. The respondents 46.5% doesn’t have any sports 

and physical activity. They use book carrier for replacing books 23.3% and 25.6% of low and 

very low. 

Results: The most common complaint is pain in the neck and knees. Based on the results of the 

research there is no significant relationship between work-related musculoskeletal disorder, age, 

work experience, hours worked and library equipment and environmental conditions and there is 

significant relationship between the second job and work-related musculoskeletal disorder. 
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-یو رابطه آن با اختالالت عضالن زاتیکار و تجه طیعوامل مح یارگونوم یهای ژگیو یبررس

 2931سال   یط یبهشت دیشه یو کتابداران زن دانشگاه علوم پزشک رانیمد دگاهیاز د یاسکلت
 

 *2یسارو یجواله، الله 1لیمحمداسماع قهیصد
 یعلم اطالعات و دانش شناس یتخصص ی. دکترایدانشکده علوم انسان قاتیواحد علوم تحق یدانشگاه آزاد اسالم یعلم اتیو عضو ه اریاستاد. 1

 یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخش علوم مسئول بخش مرجع دانشکده .قاتیواحد علوم تحق یدانشگاه آزاد اسالم یعلم اطالعات و دانش شناس یتخصص یدکترا یدانشجو. 2

 یبهشت دیشه

 

  چکیده

 مقدمه و اهداف
 یکتابداران زن دانشگاه علوم پزشک یاسکلت-یو رابطه آن با اختالالت عضالن زاتیکار و تجه طیعوامل مح یارگونوم یها یژگیو یپژوهش حاضر به بررس

 پردازد.  یم 1632سال  یط یبهشت دیشه

 مواد و روش ها
 یقاتیدانشکده ها و مراکز تحق مارستانها،یمسئوالن کتابخانه و کتابداران زن ب هیاست و جامعه پژوهش شامل کل یاز نوع همبستگ یفیروش پژوهش توص

 ،یاسکلت یعضالن ،یشناخت تیپرسشنامه در سه بخش جمع قیباشد. داده ها  از طر ینفر بودند، م 87که جمعأ  یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک

 لیو تحل هیمورد تجز رسونیپ یو همبستگ انسیوار لیمستقل، تحل یت یو آزمون ها spss 18و با استفاده از نرم افزار  یکار جمع آور طیمحو  زاتیتجه

 قرار گرفت. دییو اعتبار مورد تأ ییروا نیقرار گرفت. همچن

  یافته ها

و انحراف  11نیانگی)م سال 61-04 نیب نیکار در سناز  یناش یجسم بیآس زانیم  نیشتریاز آن است که ب یپژوهش حاک یها افتهی

مربوط به افراد  بیآس زانیم نیشتری( و ب %8/8سال ) 11-15بر حسب سابقه کار مربوط به افراد با سابقه کار  یجسم بیآس زانیم نی(،کمتر62/5استاندارد

و  %6/53پرسشنامه  لیزمان تکم ،%6/53روز گذشته 8مختلف)  یزمان ها یط یجسم بیآس زانیم  نیشتری( است . ب%5/12سال )  13-24 هسابق یدارا

و  %6/26 زانیمنابع به م گریکتاب و د ییجابجا یندارند. برا یبدن تیورزش و فعال انیاز پاسخگو %5/03باشد.  یگردن م هی( در ناح%8/38ماه گذشته 12

 .ندینما یاستفاده م ییجابجا ی لهیکم از وس یلیکم و خ 3/25%

 ینتیجه گیر
کتابخانه و  زاتیاز کار و سن، سابقه کار، ساعات کار و تجه یناش یاسکلت یاختالالت عضالن نیباشد. ب یاز درد مربوط به گردن و زانو م تیشکا نیعتریشا

 از کار رابطه معناداراست. یناش یاسکلت یشغل دوم و اختالالت عضالن نیوجود ندارد و ب یرابطه معنادار یطیمح طیشرا

  لیدیواژگان ک

 کار طیمح ،یپزشک ی، کتابداران زن، کتابخانه ها ی، علوم پزشک یاسکلت -یاختالالت عضالن ،یارگونوم
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 مقدمه 
 مكاني گوناگون عوامل به توجه با كه طوري به است؛ بشري بارز تمدن ويژگيهاي از آنها، افزون روز گسترش و اجتماعي سازمانهاي ظهور

 تعدادشان بر و يابند مي گسترش و ظهور سازمانهاي اجتماعي انواع روزه همه مختلف، جوامع خاص ازهايني و ها ويژگي زماني و و

. سازمان ها به وسيله كاركنانشان شناخته مي شوند و پيشرفت يک سازمان به وسيله سالمتي و تندرستي كاركنان مشخص مي شود مي افزوده

ان محور است. در حقيقت در حالي كه به انسان هم از نظر جسماني و هم از نظر رواني توجه مهندسي انساني علمي چند نظامي و انس . ]1[شود
شواهد متعددي به ويژه در كشورهاي در حال رشد نشان داده است كه  انديشد. مي كند به كارآيي افراد در جهت توليد و بهره وري بيشتر نيز مي

محيطي كه تكنولوژي در آن به كار گرفته مي شود، نتايج منفي از قبيل پايين بودن سطح نبود تناسب ميان تكنولوژي و استفاده كنندگان در 

 باشند مي هستي ناپذير تفكيک و اصلي جز دو انسان و كار .]2[كيفيت توليد و باال بودن ميزان جراحات و حوادث ناشي از را سبب مي شود

 او كه كاري نوع و انسان هاي توانمندي ميان تناسب و همخواني عدم وجود د.شون ريزي برنامه يكديگر با متناسب اي گونه به بايد كه

 به توان مي جمله آن از كه شود مي بسياري مشكالت و مسائل بروز سبب شود مي نهاده وي عهده بر كه مسئوليتي با دهد مي انجام

 به محدود كار. ]3[كرد اشاره كار، نيروي وري بهره نبود پايين و اسكلتي عضالنيي هاي ناراحت ، كار از يناش هايو بيماري حوادث رخداد

 نيز محيطي هاي و استرس آسايش عدم ،يخستگخطاها،  ايش افز يي،آكار و وري بهره افت بلكه شود نمي عضالني اسكلتي هاي آسيب

 حفاظت كار، محيط طراحي قبيل مسايلي از به پاسخگويي براي مديريت سنتي نگرش ديگر از سوي. باشد مي اين مشكالت جمله از

 ناشي حوادث ميزان كاهش و ايمني و و دقت سرعت ايش افز انرژي، مصرف كاهش كار، نيروي وري بهره و بازدهي بهبود كار، نيروي

 به امور اين در كلي تجديدنظر امروزي هاي سازمان مديران است الزم و است فيناكا شدت به كنوني جهان رقابت پر بازار در كار از

ارگونومي علم اصالح و بهسازي محيط كار، شغل و تجهيزات و تطابق آن با قابليت ها و محدوديت هاي انسان در رابطه با شيوه . ]4[ندآور عمل
محدود نمي شود، بلكه منافع آن متوجه كارفرمايان و مديران نيز  تابدارانكار است. با توجه به اين كه استفاده از كاربرد اصول ارگونومي تنها به ك

 مي باشد.  مي باشد اصول ارگونومي ويژه اي وجود دارد كه دانستن و عمل به آن ها ضروري
 پيامدهاي كار حين در نامناسب بدني هاي وضعيت و نامطلوب محيطي شرايط دليل به كه هستند صدماتي جمله از جسمي هاي آسيب

 هاي آسيب باالي تقبل هزينه كار، انجام بازدهي كاهش كارايي، كاهش به منجر كه دارد دنبال به مدت بلند و مدت كوتاه در را اسفباري

 كافي فضاي مناسب، تهويه نور كافي، لحاظ از كتابداران براي مناسب فيزيكي محيط گرفتن نظر در لذا .گردد مي كار از ناشي جسمي

 بدني وضعيت ايجاد جهت استاندارد ابعاد با و صندلي داستاندار ابعاد با كار ميز نظير استاندارد كاري ابزار تامين تجهيزات، گرفتن قرار جهت

كتابداران از جمله افرادي هستند كه به علت نشستن طوالني  يا حمل كتابها بدون استفاده از چرخ كتاب بر ]5[رسد مي نظر به ضروري مطلوب
.... مي شوند. ساالنه ميليونها بيماري شغلي در سراسر دنيا هايي از قبيل كمر درد، مچ درد و گردن درد  يا استفاده زياد از كامپيوتر دچار ناراحتي

ديده مي شود كه گاهي منجر به فوت نيز مي گردد. لذا ناديده گرفتن ايمني و بهداشت محيط كار موجب زيان هاي اقتصادي قابل توجهي مي 
ار كار و سيستمهاي فني محيط كار در طراحي محيط شود كه تأثير جدي بر بهره وري دارد. هدف ارگونومي آن است كه در طراحي وسايل و ابز

كار، نيازها و خصوصيات جسمي و رواني انسان ها در نظر گرفته شود تا در عين نيل به افزايش بازده كاري، به سالمت و بهداشت و راحتي 
بهداشتي كاركنان تحقيقات متعددي در انسان ها بيشترين توجه صورت پذيرد. با توجه به اهميت و نقش اصول ارگونومي در سالمت رواني و 

 -كه نتايج اين پژوهش ها نشان داد بين اختالالت عضالني  ]7و6[اين زمينه انجام پذيرفته است و مورد توجه پژوهشگران متعددي بوده است
سيت و ساعات كار تفاوتي وجود اسكلتي ناشي از كار از نظراصول ارگونومي ميان كتابداران و كاركنان كتابخانه هاي دانشگاههاي مختلف و جن

اسكلتي در قسمتهاي گردن،شانه و مچ دست گزارش شده است كه منجر به -ندارد. همچنين يكي از صدمات مهم ناشي از كار صدمات عضالني

 بخش در با كار ادافر هاي آسيب و بيماري بين كهنتايج پژهشي نشان داد كه   . ]11و  11و  9و  8[كاهش كارآيي و كاهش بازده كاري مي گردد

 رابطه هيچ و دارد داري وجود معني رابطه تنفسي دستگاه و پوستي هاي آسيب و ها بيماري يعني مورد دو در تنها كتابخانه مختلف هاي

. عوامل تنش زاي  شغلي مثل عدم ]12[ندارد وجود ملي كتابخانه كاركنان در مونث و مذكر جنس دو شغلي هاي آسيب بين داري معني
ت سازماني، نبود امنيت شغلي، عدم همكاري و عدم رضايت كارمندان از جمله عواملي هستند كه از نظر اصول ارگونوميک بر بهداشت حماي

 . ]14-13[رواني فرد تأثير گذاره بوده و مي تواند باعث افزايش استرس، كاهش بهره وري و عدم دسترسي به هدف شود

 در ارگونومي سيستم بر اثرگذار عوامل در پژوهش خود با عنوان بررسي ]15[و يوسفي در پژوهش خود موحدي ]15[موحدي و يوسفي

 مسائل و عوامل فيزيكي محيطي، عوامل نظر از درخصوص مسائلدريافتند كه ايران خودرو   كاركنان و مديران نيازهاي به پاسخگويي

 پاسخگوي موارد برخي در ارگونومي سيستم كه رسيدند به اين نتيجه و   مشاهده شده =15/1P سطح در داري معني اختالف رواني

. تجهيزات كاري مناسب مي تواند باعث كاهش آسيب هاي جسمي ناشي از كار در بين كاركنان گردد و رضايت باشد نمي كاركنان نيازهاي
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 يعترين نيز در پژوهش خود دريافتند كه شا  ]17[سوري و همكاران .  ]16[شغلي آنان را افزايش داده و وضعيت مطلوبي را براي آنان ايجاد كند

 باالي نسبتاً مي باشد و در نتيجه شيوع  %33و بيماريهاي تنفسي با  %41پا درد با   %9/58درد دست با  % 4/86درد با  كمر شامل ها بيماري

 هاي مصدوميت كاهش نتيجه در و گيري و پيش كنترل براي مداخالت انجام لزوم مطالعه مورد افراد در ناسالم و ايمن نا رفتارهاي

 زيرگروه و مرتبط هاي بخش و تر شايع رفتارهاي با در ارتباط ويژه به را تنفسي هاي بيماري و عضالني اسكلتي هاي بيماري و شغلي

ي هاي اسكلتي و ويژگ –با توجه به اهميت موضوع، بررسي ارتباط بين اختالالت عضالني  .دهد مي قرار تاكيد مورد را پرخطرتر هاي
ارگونومي  ضرورت مي يابد. به همين منظور به بررسي عوامل محيطي مانند نور، صدا و رطوبت، تجهيزات شامل استفاده از وسايل حمل كتاب و 

 1392يا ميز و عوامل عضالني اسكلتي شامل درد در نواحي گردن، دست و پا، در كتابداران دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي طي سال 
جهت پيشگيري و كنترل آسيب هاي جسمي ناشي از  براي مديريت اين عوامل براساس اصول مديريتم تا احتماال بتوانيم راهكارهايي پرداختي

بررسي ويژگي هاي ارگونومي عوامل محيط كار و تجهيزات و رابطه آن با  كار ارائه دهيم. در راستاي انجام تحقيق هدف از اين تحقيق
 بود.  1392زن دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي طي سال  كتابداران اسكلتي-اختالالت عضالني

 مواد و روش ها
از كتابداران بيمارستانها، دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم  نفر 78از نوع همبستگي بود. جامعه آماري شامل روش بررسي توصيفي

پرسشنامه قابل ارزيابي از كتابداران زن جمع آوري گرديد  43نتخاب گرديدند. پزشكي شهيد بهشتي  بودند كه با استفاده از ليست اسامي ا
سوال در بخش هاي جمعيت شناختي، عضالني اسكلتي، تجهيزات و محيط كار استفاده شد كه در بخش جمعيت شناختي  58پرسشنامه حاوي 

باشد. همچنين با استفاده از آزمون الفباي كرونباخ با  سؤال مي 8و در قسمت آخر شامل  34اسكلتي داراي  -سؤال، بخش عضالني 16شامل 
و قضاوت اساتيد رشته ارگونومي و بهداشت شغلي و اساتيد كتابداري و اطالع رساني، با روش محتوايي اعتبار و  روايي آن نيز مورد  %87ضريب 

انجام پذيرفت. در بخش آمار توصيفي از فراواني و درصد، و  spss 18تآييد قرار گرفت. شايان ذكر است كه تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار
 مستقل ، آزمون همبستگي پيرسون و تحليل واريانس استفاده شد.  tدر بخش استنباطي آزمون 

 ها افتهی
رده ي سني  سال مي باشد و كمترين رده سني مربوط به 31-21توصيف پاسخگويان بر اساس سن نشان داد كه بيشترين گروه سني مربوط به 

نفر( داراي مدرک ليسانس  27سال بودند. اكثر افراد جامعه پژوهش) 11-6را تشكيل بود. اكثر پاسخ دهندگان داراي سابقه كار بين  41-51
(، بخش نشريات %3/9نفر)4(، بخش خدمات فني%3/16نفر)7(، بخش امانت %9/34نفر) 15( بودند. تعداد افراد شاغل در بخش مديريت 8/62%)
اظهار داشتند  %86( بود. %9/34نفر) 15( و كتابداراني كه در چند بخش بطور همزمان كار مي كردند %3/2نفر)1(، بخش اطالع رساني%3/2فر)ن1

منفي   %5/46بلي و  %5/53داراي شغل دوم بودند. پاسخ به انجام فعاليت ورزشي توسط كتابداران زن به ميزان  %14كه شغل دوم ندارند و فقط 
 است. بوده 

و انحراف  5/12سال )ميانگين  16-21( و با سابقه كاري 32/5و انحراف استاندارد 11سال )ميانگين 31-41بيشترين جامعه آماري در سنين بين 
قه كاري بين ( و افراد با ساب7/7سال با )با ميانگين 11-15( مشاهده شد. در بين كاركنان زن كتابخانه، افراد داراي سابقه كار بين 45/6استاندارد 

 ( 1( مشاهده شد. جدول )5/12)با ميانگين  21-16
 (=n 31) 1112در سال  یهشتزشکی شهید بپلوم کتابداران زن دانشگاه ع سن و سابقه کار متغیر  . نیانگیم.  1 جدول

 متغیر تعداد)نفر( میانگین انحراف استاندارد

47/3 14/14 14 64-24 
 

 سن
 

84/3 56/14 15 64-21 

62/5 4/11 8 04-61 

4 4/14 1 54-01 

 موعمج 06 66 07/14 35/5

17/8 58/3 8 5-1 

 

سابقه 

 کار

3/3 58/11 10 14-3 

48/6 8/8 3 15-11 

05/3 5/12 0 24-13 

 24بیش از  6 8/7 21/6

 مجموع 06 60 62/14 30/5
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ه زانوها ب و % 7/97زانيبه م بيآس نيشتريگردن با ب هيه در ناحماه گذشت 12 يط بيمختلف بدن به ترت يدر نواحشكايات پاسخگويان  زانيم
 (2جدول ) بوده است. % 3/95 ميزان

 (=n 34ی)بهشت دیشهلوم پزشکی مختلف کتابداران زن دانشگاه ع یاز کار در زمان ها یناش یجسم یها بیآس یفراوان عیتوز . 2جدول 

 ماه گذشته 22 هم اکنون هفته گذشته ناحیه درد

 تعداد درصد) % ( تعداد درصد) % ( تعداد د) %(درص 

 02 8/38 01 6/35 01 6/35 گردن

 04 36 67 0/77 67 0/77 شانه ها

 63 8/34 68 73 67 0/77 آرنج ها

 63 31 63 70 63 70 مچ و دست ها

 63 8/34 63 8/76 67 0/77 پشت

 04 36 67 0/77 67 0/77 و کمر گاهنشیمن

 63 31 68 73 68 73 یک یا هر دو ران

 01 6/35 68 73 68 73 یک یا هر دو زانو

 63 8/34 68 73 68 73 یک یا هر دو مچ پا

 

از افراد به سوالي كه در مورد گرفتن  %8/48ماه گذشته به مرخصي استعالجي رفته و در محيط كار حضور نداشتند.  12كتابداران زن در  9/41%
 مرخصي استعالجي بود، پاسخ منفي دادند.

زياد   و  در پاسخ به ميزان استفاده از وسايل  %2/37در پاسخ به توصيف شرايط محيطي پاسخگويان ، ميزان تناسب نور در محيط كار را با   
 (3( پاسخگو بوده اند. جدول )%9/48خيلي كم در مجموع)   %6/25كم و  %3/23جابجايي كتاب)مانند ترالي( به ميزان 

 

 (=n 31)یطیمح طیبر حسب شرا یبهشت دیشه علوم پزشکیزن دانشگاه کتابداران  فیوصت .1جدول 
 

 متغیرها  فراونی درصد متغیرها  فراونی درصد

 کم 6 8

تناسب دما 

ورطوبت 

 محیط کار

 کم 4 4

تناسب نور 

 محیط کار

 خیلی کم 3 21 خیلی کم 5 5/11

 متوسط 14 6/26 متوسط 23 5/34

 زیاد 13 2/68 زیاد 3 10

 خیلی زیاد 7 5/17 یلی زیادخ 6 8

 کم 14 6/26

استفاده 

وسیله برای 

 جابجایی

 کم 2 8/0

ایمنی 

 محیط کار

 

 خیلی کم 14 6/26 خیلی کم 11 3/25

 متوسط 13 00 متوسط 3 21

 زیاد 3 21 زیاد 12 7/28

 خیلی زیاد 6 8 خیلی زیاد 1 6/2

 

( پاسبخگو 51/3ميبانگين  در حبد متوسبط و %2/51در زيبر ميبز پاسبخويان  ببه ميبزان)  در پاسخ به سوال ميزان فضاي مناسبب ببراي پاهبا

 .(4جدول) اندبوده

  (=n 31)توصیف کتابداران زن  در پاسخ به فضای مناسب زیر میز و تناسب صندلی با میز کار .3جدول

 یبهشت دیشه علوم پزشکیدانشگاه 

 تناسب تجهیزات

خیلی 

 زیاد
 میانگین کمخیلی کم متوسط زیاد

 51/6 %6/2 %6/2 %2/51 %2/64 %10 میزان فضای مناسب زیر میز برای پاها

 45/6 %3/17 %8/0 %2/68 %3/62 %8 میزان تناسب صندلی با میز کار
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هباي طرفه بين سن كتابداران زن كتابخانه هاي دانشبگاه علبوم پزشبكي شبهيد بهشبتي و ويژگبي با توجه به آزمون تحليل واريانس يک   

(.  همچنين آزمون نشان داد كه بين  =993/1Pمعناداري وجود نداشت) . بين گروههاي سني تفاوت ،و تجهيزات ارگونومي عوامل محيط كار

 (.  5( جدول )=634/1Pوجود نداشت) تفاوتيسابقه كار و ويژگي هاي ارگونومي عوامل محيط كار و تجهيزات، نيز 

 (=n 34ی)بهشت دیشه علوم پزشکیدانشگاه سن و سابقه در کتابداران زن . عوامل محیط کار و تجهیزات با  5جدول

 منبع واریانس متغیر
مجموع 

 مجذورات
 p میانگین آزادیدرجه 

 سن
 82/23 4 3/95 بین گروه ها

634/1 
 9/36 29 14/1171 درون گروه ها

سابقه 

 کار

 213/1 3 6/3 بین  گروهی
993/1 

 15/39 29 63/1132 درون گروهی
 

بين داشتن شغل دوم و نداشتن شغل دوم در اختالالت عضالني اسكلتي ناشي از كار كتابداران زن كتابخانه هاي دانشگاه  6با توجه به جدول 

 (.=123/1Pعلوم پزشكي شهيد بهشتي تفاوت معناداري وجود داشت )

 (=n 34ی)بهشت دیشه علوم پزشکیدانشگاه اران زن در کتابد اسکلتی با داشتن و نداشتن شغل دوم-تفاوت اختالالت عضالنی .6ل جدو

P T متغیر تعداد میانگین انحراف معیار درجه آزادی 

123/1 4/2 32 
 داشتن شغل دوم 5 8/15 44/8

 شغل دوم
 دومنداشتن شغل 29 38/9 11/5

 

ضريب همبستگي پيرسون  ،شرايط محيطي وخانه تجهيزات كتاب بادر پاسخ به رابطه معناداري بين اختالالت عضالني اسكلتي ناشي از كار 
(212/-r=( و سطح معني داري )215/1p<و  در مورد ساعات كار )، (194ضريب همبستگي/-r=(و سطح معناداري )599/1>p .بدست آمد )

 (. 7جدول) 
 (=n 31) شکی شهید بهشتیاسکلتی  با تجهیزات و ساعات کار در کتابداران زن دانشگاه علوم پز-. رابطه اختالالت عضالنی7جدول

P N R متغیر 

 تجهیزات و شرایط محیطی -242/4 06 215/4

 ساعات کار -430/4 06 533/4

R،ضريب همبستگي پيرسون= N ،تعداد پاسخگويان=>P سطح معني داري 
 

محيط كار ارتباطي وجود ندارد.  بررسي هاي آماري در اين تحقيق نشانگر اين بود كه بين ساعات كار كتابداران زن و ويژگي هاي ارگونومي
مشاهده شد بين ساعات كار و آسيب هاي  ]6[تاكنون تحقيقات زيادي در اين زمينه صورت پذيرفته كه مؤيد اين مطلب است. در مطالعه نوري

بداران زن در ناحيه ماه گذشته ميان كتا12ناشي از كار ارتباط معناداري وجود ندارد.  در پژوهش حاضر بيشترين آسيب مشاهده شده درطي 
و  %4/86نيز شايع ترين دردها در ناحيه كمر  ]17[بود. در تحقيق سوري  %91و مچ دستها با    %5/95و زانو با  %93و كمر با  %7/97گردن با 

و  Eltayebست. بدست آمد كه علت آن را رفتارهاي ناسالم و نا ايمن  افراد در محيط كار ذكر كرده ا %41و درد پا با   %9/58مچ دستها 
هم شايعترين نواحي شكايت را  ]11[و همكاران Liangبدست آورد.  %31و شانه با  %33بيشترين شكايت را در ناحيه گردن با  ]9[همكاران نيز 

دانشگاه علوم در گردن، كمر، شانه و قسمت فوقاني پشت در پژوهش خود يافتند.  اما از داليل شكايت درد در ناحيه گردن از طرف كتابداران زن 
پزشكي شهيد بهشتي احتماال به خاطر عدم رعايت اصول ارگونومي در حين كار و يا استاندارد نبودن تجهيزات كاري و يا عدم آگاهي 

 پاسخگويان به استفاده صحيح  از تجهيزات دانست و يا به عبارتي ناشي از رفتارهاي ناسالم در محيط كار بيان كرد.
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از كتابداران زن از مرخصي استعالجي استفاده نموده اند كه با ميزان غيبت ناشي از كار در تحقيق قلي زاده به  %9/41نتايج نشان مي دهد كه 
از آنها، خيلي زياد دانستند.  در  % 5/18از پاسخگويان مطلوب بودن تناسب نور محيط كار را زياد و  %2/37تفاوت فاحشي دارد .   %7/7ميزان 

از افراد از روشنايي محيط كار راضي بودند. مقايسه اين دو تحقيق نشان مي دهد كه حدود نيمي از  %38نيز  ]16[تحقيق حسيني مقدم
 پاسخگويان از نور و روشنايي محل كار خود رضايت دارند.

ات درد عضالني راي شكاي( پاسخگو بودند كه خود  دليلي ب %9/48پاسخگويان مقدار  استفاده از وسايل جابجايي را به ميزان خيلي كمي )جمعا 
ان احتماال  استفاده كم از وسايل جابجايي، عدم آگاهي زنان كتابدار از آن و يا قصور در استفاده از باشد. علت بروز اين دردها را ميتواسكلتي مي

امتياز طبق يک  5از  68/2 وسايل جابجايي  به حساب آورد. همانطور كه نورينيز به عدم آگاهي كتابداران از اصول ارگونومي با ميانگين
 ]6[پرسشنامه محقق ساخته، در حد ضعيف دست يافته بود.

اي حاصل نشد كه در مطالعات انجام شده توسط ميرحسيني و همچنين در ارتباط با سابقه كار و ويژگي هاي ارگونومي  عوامل محيط كار رابطه 
كار و سن، سابقه كار و تجهيزات محيط كار رابطه معناداري وجود ندارد.  در نتايج  هم مشاهده شد كه بين عوامل ارگونومي ناشي از ]7[قلي زاده 

حاصل از تحقيق بين داشتن شغل دوم و آسيب هاي ناشي از كار ميان كتابداران و مسئوالن زن كتابخانه هاي دانشگاه شهيد بهشتي رابطه 
 ا عدم تحرک مناسب در حين كار مي تواند باشد. معناداري وجود داشت كه احتماال به علت افزايش ساعات كاري و ي

 نتیجه گیری 
از تقريبا كمتر از نيمي از آنها ناحيه گردن و زانو و سپس كمر مي باشد  از درددر دوازده ماه گذشته ، افراد  در پژوهش حاضر شايعترين شكايت

در نواحي گردن، كمر و زانو باشد. پاسخگويان به ميزان كمي از  مرخصي استعالجي استفاده و ميتواند عدم حضور در محيط كار نيز به دليل درد
 وسايل جابجايي براي حمل استفاده مي نمايند. ميانگين فضاي مناسب در زير ميز در حد متوسط مي باشد.

 تشکر و قدردانی
هاي مركزي، دانشكده ها، غل در كتابخانهاز  اساتيد محترم رشته ارگونومي، بهداشت و كتابداري و اطالع رساني و تمامي بانوان كتابدار شا

 ها كه پژوهشگر را در انجام اين تحقيق ياري فرمودند كمال سپاس و تشكر را دارد. بيمارستان ها، مراكز تحقيقاتي و ديگر قسمت
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