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Abstract 

Background and Aim: Physical damage, due to unfavorable environmental conditions and inappropriate posture, 

can lead to decreased efficiency, decreased work productivity, and high costs for the individual and for the 

organization. Medical librarians have neuromuscular disorders that are due to prolonged sitting or carrying books or 

failure to observe ergonomic principles. The present present study focuses on the analysis and comparison of 

neuromuscular problems between librarians working at Medical universities in Tehran. 

Materials and Methods: In the current descriptive and cross-sectional study, data was collected using 

administration of a reliable and valid questionnaire among all librarians employed at the three medical universities 

of Tehran, Iran, and Shahid Beheshti, all located in Tehran. 

Results: The population consisted of 19.8% of men and 80.2% of women. A total of 46.6% of librarians were 

engaged in daily exercise, while 53.4% did not do any not exercise. Also, 24.6% of the participants had to refer to a 

physician because of pain and 33.3% of them used medical rest. In addition, 35.4% believed that the light at the 

workplace was appropriate. Most areas of the pain were related to pain in the neck, knees, and back. Most reports of 

pain was related to medical librarians in the medical university of Iran. 

Conclusion: The older and more experienced the librarians become, the more muscular and skeletal disorders they 

experience. The reason can probably be due to the increase in experience. lack of appropriate mobility, and lack of 

aiding devices while moving the books at the workplace. 
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 اسکلتی از دیدگاه-عوامل محیط کار و تجهیزات و رابطه آن با اختالالت عضالنی مقایسه

 کتابداران دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران 
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 چکیده

 و هدف مقدمه
 باال هاي، هزينه كاهش بازدهيهستند كه عالوه بر  هاي جسميآسيب از داليل ايجاد هاي بدني نامناسب در حين كارشرايط محيطي نامطلوب و وضعيت

ها هستند. اين پژوهش به بررسي و مقايسه مشکالت عصبي كتابداران پزشکي نيز به لحاظ شغلي در معرض اين آسيب .براي فرد و سازمان را همراه دارد

 پردازد.عضالني كتابداران علوم پزشکي مستقر در شهر تهران مي

 مواد وروش ها
هاي نامه كه بعد از تاييد روايي و پايايي، در ميان تمامي كتابداران كتابخانهها از طريق پرسشدادهباشد. مي مقطعي و توصيفي-حاضر، كاربردي پژوهش

ها به نرم نامه و ورود دادهدانشگاههاي علوم پزشکي تهران، ايران و شهيد بهشتي به شيوه تمام شماري گردآوري گرديد و پس از كدگذاري سواالت پرسش

 انجام شد SPSS 21افزار آماري ها با نرمدهافزار، تحليل دا

 هایافته
درصد آنها از  3/33 درصد كتابداران به علت داشتن درد به پزشک مراجعه و 6/24كردند. درصد اصال ورزش نمي 4/53د. بودندرصد از كتابداران زن  2/80

درد به ترتيب نواحي گردن، زانو و كمر و پشت بود.  شيوعا حدودي متناسب و درصد نور و روشنايي محيط كار را ت 4/35اند. استراحت پزشکي استفاده كرده

 .بيشترين گزارش درد مربوط به كتابداران علوم پزشکي ايران بود

 گیرینتیجه
ش اين اختالالت احتماال از داليل افزايشود. شود ابتالي به اختالالت عضالني و اسکلتي آنها نيز بيشتر ميكاري كتابداران بيشتر ميهر چه سن و سابقه

 توان به شمار آورد.كاري و يا عدم تحرک مناسب و همچنين عدم استفاده از وسايل كمک كننده در جابجايي كتاب در حين كار ميافزايش سابقه

 واژگان کلیدی
 دانشگاههاي علوم پزشکي؛ كتابداران ؛اسکلتي-عضالني تاختالال ؛هاي محيطيويژگي

 

 توانبخشی علوم دانشکده. بوعلی بیمارستان روبروی دماوند خیابان. (ع)حسین امام میدان. تهران. جوالهی اللهدکتر  نویسنده مسئول:

 .کتابخانه. چهارم طبقه بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

 joulahi@gmail.com :آدرس الکترونیک
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 افو اهد مقدمه
یت تکنولوژی پیشرفته به همراه خود منابع جدیدی از آسیب و تنش ناشی از کار را به همراه آورده است. پیچیدگی تکنولوژی جدید با تغییر ماه

 نقوانی ]1[های تکنولوژی تغییر کرده است.دگرگونی به همراهکار، توقعات بسیار زیادی را تحمیل کرده است. در نتیجه نوع مشکالت کار نیز 
در نظر دارد محیط را با انسان قوانین کنند. در اصل وری بیشتر کمك میدر کنار یکدیگر به طراحی بهتر سازمان در جهت بهره اصول کار

های محیط کار، آشنایی با نیروهای استاتیك و دینامیك بدن ، احتیاط، ها و شرایط انسان، استرسارگونومی با مطالعه قابلیت علم هماهنگ سازد.
کاهش می را های بی مورد فشار کار و خستگی، اصول  این . با رعایتحمایت می کند در حین کار را خستگی، آموزش و طراحی ابزارها انسان
با این  کارمندان شدن، آشنا هاسازمان و مسئوالن با شناخت هر چه بیشتر این علم از سوی مدیران. کندیابد و در نتیجه کارایی افزایش پیدا می

هایی که ارگونومی در آنها مطالعه زمینه ]2[.افزایش داد سازمان را بیش از پیش هم از نظر بهداشتی و هم از نظر اقتصادیکارایی  توانمی صولا
یط بدن انسان و هماهنگی روانی میان افراد و مح اسکلتی روش انجام کار متناسب با سیستم عضالنی وو وسائل،  کند، طراحی ابزار،و اقدام می

کار و ابزار کار، وضعیت صحیح قرار گرفتن بدن و حرکات انسان حین انجام کار، شرایط فیزیکی مناسب در محیط کار )با توجه به عواملی از 

 دلیلکتابداران به  ]3[هستند. مختلف( و روشنایی، گرد و غبار، تشعشعات و آلودگی های قبیل دما، رطوبت، جریان هوا، ارتعاشات، سروصدا، نور
غیره  و مچ، کمردر گردن، هایی دچار ناراحتی از کامپیوتر طوالنیو یا استفاده  ابزار مناسببدون استفاده از  منابع چاپینشستن طوالنی و یا حمل 

که در بین  مطالعه ایدر  .[8و 7 و 6 و 5 و 4] بروز گزارش شده استو مچ  ، کمرشانه گردن، بیشترین نواحی آسیب دیده در محیط کار در شوند.می
و  %14/71ناحیه گردن  عضالنی مربوط به-شیوع اختالالت اسکلتی بیشترین کارگران دفتری در کشور یونان انجام شده مشخص گردید که

 ]5[باشد.می %7/67شانه

بررسی نمود. بیشترین  %74ان زرا عالوه بر کمر، گردن و ران در ناحیه چشم به می های ناشی از کار با کامپیوترانواع آسیب ]9[اعلم الهدایی 
-های مشابه دیگری در زمینه اسیبشد. پژوهشمشاهده  ،بودند 21اطالع رسانی  و % 38،3در بخش خدمات فنی آسیب مربوط به افرادی که 

شی در جهت رفع توجه به استاندارهای موجود، نصب نرم افزارهای آموزشی، تمرینات کشهای ناشی از کار با کامپیوتر انجام گرفت که دریافتند 

 ]6[.اشدبخستگی در هنگام کار بر روی هر یك از کامپیوترهای شخصی موثرمی

نامه در پایان .نداردهای شغلی دو جنس مذکر و مونث در کارکنان کتابخانه ملی وجود داری بین آسیباهیچ رابطه معن نیز دریافت ]10[علیزاده

نیز در  های جسمی ناشی از کارمیزان آسیبمختلف متفاوت بوده و  حسب بخش کاری های جسمی ناشی از کار برمیزان آسیبنیز  ]11[ای
که روند رو  بوده است %21/74و در یك هفته  %29/95 گذشتهماه 3، %41/42 گذشته ماه 12 در کهماههای مختلف سال تفاوت داشته به طوری

بین سن، سابقه کار، انجام فعالیت همچنین . نیز گزارش شد%6/2پزشك و مراجعه به  %7/7غیبت ناشی از کار .  دهدبه افزایش را نشان می
؛ ولی بین جنس، ساعات کار روزانه و تجهیزات داشتهای جسمی ناشی از کار در جامعه مورد بررسی رابطه معناداری وجود ورزشی با آسیب

دی نشان داد که تفاوتی بین جنسیت و ساعات کار وجود های متعدنتایج پژوهش .نداشتکتابخانه و شرایط محیط کار رابطه معناداری وجود 

اما رابطه ای بین سابقه کار و  ،داری بین جنس و سن و اختالالت اسکلتی عضالنی مشاهده شدارابطه معندر پژوهشی دیگر  ]14 و 13، 12، 9[.ندارد

 ودگی شغلی و اختالالت اسکلتی عضالنی مشاهده شدهای دیگری همبستگی معناداری بین فرسدر پژوهش ]15 [.این اختالالت مشاهده نکردند

پژوهشگران دریافتند شاخص استرس در افراد با این اختالالت نسبت به افرادی که مشکلی  ]16و14، 9[.کتابداران دچار ناراحتی بودند %33و 

 ]17[بیشتر بوده است.، نداشتند

استخوانی رابطه معناداری وجود دارد -راحت وسابقه یا وجود دردهای عضالنیمیان شاخص وقت استنیز دریافتند  ]18[دهقان منشادی و همکاران

(05/0P<.) مچچ  و  درصد 28درصد، سردرد/ 4/41درصد، شانه  5/54درصد، پشت  5/59ترتیب گردن  هاسکلتی ب-میزان شیوع دردهای عضالنی
بردند. به جز سر درد که در زنان شیوع بیشچتری  بیشتر رنج می . بسیاری از این افراد همزمان از دو ضایعه عضالنی یاباشدمی درصد 4/38دست 

عامچل مهمچی در    را در نظر گرفتن وقت اسچتراحت آنها (، در مورد شیوع درد در سایر نواحی اختالفی بین دو جنس دیده نشد. =008/0Pداشت )
 گیری نمودند.نتیجه استخوانی-پیشگیری از بروز دردهای عضالنی
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 شان شغ کننده شرکت افراد %58بوده و  یکسان گذشته هفته و گذشته ماهه سه در کمر نواحی در درد شیوع آمار شد مشخص ]19[در نتایجی

 اختالالت شیوع داد نشان بررسی این .داشتند غیبت کار از درد گردن دلیل به آنان از %2/15 همچنین ،دانندمی گردن ناحیه در درد عامل را

 عضالنی-یاسکلت هایناراحتی آمار با ها غیب آمار نیز و بود باال پشت و زانو گردن، کمر، نواحی در مطالعه مورد گروه در عضالنی-اسکلتی

 حرکات کاهش نتیجه در و دست مچ و دست مناسب الگوهای کارگیریهب با آموزش، گروه در سدریم نظر به این بر عالوه .دارد همخوانی

 .نمایند دایجا را مناسب تغییرات توانستند تکراری

 اندکرده تجربه را درد یا و ناراحتی بدن عضو یك در بررسی، حداقل مورد افراد درصد 4/78نیز نشان دادند که  ]20[محمدیان و همکاران

 (P<0/05).آمد دست به شغلی تنش و عضالنی-اسکلتی اختالالت بین داریاهمچنین ارتباط معن

زار، ثابت ماندن طوالنی مدت در یك وضعیت با توجه به امکان تحرك و مناسب بودن طراحی استفاده نادرست از اب ]21 و 16[محققان دیگری
با دانند . می گردن، شانه و مچ دستپیش آمده در تحقیق خود در ناحیه  عوارض و مشکالتدلیل  پست کاری در تعدادی از ایستگاههای کاری

ارگونومیکی در اصالح و بازبینی پستها و جایگاههای کاری در آینده شاهد افزایش توجه به جوان بودن نیروی کار در صورت عدم توجه به اصول 
 .های اسکلتی و عضالنی در شاغلین خواهیم بودناراحتی شیوع اختالالت و

ی های دانشگاهی بر روی کارکنان صرفا یك نوع آسیب مچ دست به نام سندرم تونل کارپ را مورد بررسدر کتابخانه های متعددیپژوهش

نتایج نشان داد که بیشترین زمان استفاده از کامپیوتر است.  رو به افزایشمیزان ابتال به این عارضه  داردبیان می تورنتون ]22 و 6[.گرفتقرار
 .اندهای ماشینی بودههای اطالعاتی و بخشمربوط به کتابدارانی بوده که در بخش بانك

های تکراری و کسالت و اصول ارگونومی را صدمات فشارهای تکراری، صدمات حرکت های ناشی ازرعایت نکردنآسیبهایی در پژوهش
خودشان را با محیط وفق دهند و از توانند میکارمندان بررسی و راه حلهایی ارائه شد. انها دریافتند عضالنی -ضربات روحی و صدمات اسکلتی

 ]24 و 23[.شود استهفشار روحی و جسمی آنها ک
-عضالنیو ارتباط آن با اختالالت تجهیزات و عوامل محیطی  و مقایسه تحقیق حاضر بر آن است تا با بررسی ،ت موضوعبا توجه به اهمی

شهید دانشگاه علوم پزشکی تهران و  دانشگاه علوم پزشکی علوم پزشکی ایران،دانشگاه تهران شامل شهر اسکلتی در سه دانشگاه علوم پزشکی 
 .بپردازد هاآسیب این برای مدیریت این عوامل جهت پیشگیری و کنترلمناسب راهکارهایی  به ارائه پرداخته و 1392بهشتی طی سال 

 ها مواد و روش
ای، بیمارستانی و های مرکزی، دانشکده. جامعه آماری شامل کتابداران شاغل در کتابخانهباشدمی کاربردی، مقطعی و توصیفی تحقیق حاضر،

در این پژوهش با توجه به محدود  .باشدپزشکی ایران، علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی تهران،می ای دانشگاههای علومپژوهشکده
گیری خاصی استفاده نشد و تمام اعضای جمعیت آماری به عنوان نمونه در نظر بودن و در دسترس بودن اعضای جامعه آماری از روش نمونه

ابزار  نفر تقلیل یافت. 131نفر که با توجه به عدم پاسخگویی به  186نمونه آماری از  .رار گرفتندگرفته شدند و به روش سرشماری مورد مطالعه ق
نظران رشته های ارگونومی مجددا نامه کارشناسی ارشد بوده و بعد از تغییراتی روایی آن توسط صاحبنامه که برگرفته از پرسشپرسش پژوهش

های مشابه نیز استفاده شد و روایی و پایایی آن نامهای و نمونه پرسشنامه، از مطالعات کتابخانهمورد بررسی قرار گرفت. در تهیه این پرسش
-دست آمد که این مقدار حاکی از پایایی مناسب و مطلوب سواالت پرسشهب 81/0نامه برابر مورد تایید قرار گرفت. ضریب آلفا برای کل پرسش

 .(1جدول ) نامه بود
 ب آلفای کرونباخ: مقادیر ضری 1 جدول

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سوال مولفه

 876/0 27 ابتال به دردهای اسکلتی و عضالنی

 652/0 6 نحوه برخورد و نوع اقدام

 721/0 8 شرایط محیط کار و تجهیزات
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نفر شاغل در  39ای، نه دانشکدهنفر شاغل در کتابخا 46نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه مرکزی،  30آماری تحقیق حاضر را  یجامعه
 وارد هاداده, هانامهپرسش کدگذاری و آوریجمع از بعد دهند.نفر شاغل در پژوهشگاههای وابسته تشکیل می 16های بیمارستانی و کتابخانه

 انجام استنباطی آمار هایروش از ادهاستف نیز و توصیفی آمار هایروش و فنون از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه .شد SPSS آماری افزارنرم
 ستونی نمودارهای رسم و آماری هایشاخص محاسبه فراوانی، جدول تهیه نظیر توصیفی آمار در معمول هایروش از ها داده توصیف برای .شد

 استفاده مون ناپارامتری فریدمنمتغیر و آز میانگین آزمون برای اینمونه یك استیودنت-t آزمون مانند استنباطی آمار هایروش از همچنین و
 .شد

 هایافته
نفر مرد هستند. نتایج این جدول  26کتابداران معادل با  %8/19نفر زن و  105کتابداران معادل با  %2/80حاضر  ها نشان داد که در تحقیقیافته

های و در کتابخانه %8/15کتابخانه مرکزی  ، %2/22ای های پژوهشکده، کتابخانه %6/25های بیمارستانی دهد که در کتابخانهنشان می
 کارکنان مرد هستند. %2/15ای دانشکده

دهند که سال سن تشکیل می 30درصد از افراد نمونه آماری را زیر  8/29و  6/32در دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران، به ترتیب 
کتابداران  %7/26طور کلی نیز به باشد.تر میکتابداران در این دو دانشگاه جوانتوان گفت که ترکیب نسبت به دانشگاه علوم پزشکی ایران می

نیز بین  %7/23سال و  50کتابداران، باالی  %1/3سال سن دارند.  40تا  31بین  %6/46سال سن داشته و اکثریت نسبی آنها یعنی  30حداکثر 
سال  40تا  31دهد که عمده پاسخگویان را کتابداران زن با سن بین یز نشان میسال سن دارند. بررسی توزیع جنسیتی افراد نمونه ن 50تا  41

 دهند.تشکیل می
 دهند. بررسی میزان ساعات کاری کتابداران نشان میکتابدار مورد بررسی، حدود نیمی از کتابداران با مدرك لیسانس تشکیل می 131از بین 

ساعت در  8افراد نمونه حداکثر  %58در مجموع  ساعت در کتابخانه مشغول کار هستند. 8از  زنان کتابدار بیش %1/31 مردان و %7/57دهد که 
در مجموع  کنند.زنان کتابدار ورزش نمی %5/50مردان و  %4/65دهد که بررسی انجام ورزش کتابداران نشان می روز به کار مشغول هستند.

  کنند.ورزش نمی %4/53ه کپردازند در حالیکتابداران به ورزش روزانه می 6/46%
 بررسی مشکالت عضالنی و اسکلتی کتابداران در ناحیه گردن 

دهد در بررسی وضعیت ابتالی کتابداران به شکایت درد در نواحی مختلف بدن بیشترین شکایت در دانشگاه علوم نتایج پژوهش نشان می
در آخر علوم پزشکی تهران قرار دارد. در مجموع سه دانشگاه نیز  بهشتی و باشد و در رده دوم کتابداران علوم پزشکی شهیدپزشکی ایران، می

درصد نیز در حال حاضر گردن درد دارند. در جدول شماره یك شیوع  %7/39و  %3/41ماه گذشته نیز 3طی  ماه گذشته، 12کتابداران در  2/45%
 .(2ول )جد دهدمختلف در سه دانشگاه را در طول یکسال نشان می درد در نواحی

 
 علوم پزشکی شهر تهران های: توزیع فراوانی درد در نواحی مختلف در دانشگاه2جدول 

 علوم پزشکی ایران علوم پزشکی شهید بهشتی علوم پزشکی تهران
 
 

 ماه12

 گذشته

 ماه3

 گذشته
 اکنون

 ماه12

 گذشته

 ماه3

 گذشته
 اکنون

 ماه12

 گذشته

 ماه3

 گذشته
 اکنون

 گردن 6/43% 3/51% 4/56% 5/41% 39% 3/46% 8/34% 8/34% 8/34%

 شانه 4/56% 5/60% 2/28% 3/29% 3/29% 5/22% 6/19% 9/23% 13%

 کمر 2/46% 5/61% 4/56% 3/46% 9/43% 6/36% 6/32% 37% 8/34%

 پشت 8/53% 8/53% 1/64% 8/26% 7/31% 1/34% 1/26% 1/26% 4/30%

 آرنج 8/30% 8/30% 8/12% 6/14% 15% 0/0% 5/6% 5/6% 2/2%

 مچ 6/43% 8/53% 6/25% 5/41% 39% 1/17% 1/39% 1/39% 7/8%
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 ران 5/20% 6/25% 1/23% 6/14% 2/12% 8/9% 6/19% 6/19% 6/19%

 زانو 9/35% 9/35% 5/61% 7/31% 1/34% 6/36% 6/32% 3/28% 3/28%

 پاقوزک 8/30% 9/35% 6/25% 6/14% 1/17% 5/19% 6/32% 3/28% 3/28%

 
مستقیم های دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران رابطه کار و سن کتابداران کتابخانه اسکلتی ناشی از-بین اختالالت عضالنی»فرضیه برای 

فیشر برای بررسی وجود و معنادار بودن ضرایب همبستگی پیرسون استفاده شد . -Zاز آزمون فرضیه پژوهش از آزمون .« وجود دارد و مثبتی
ی آزمون ضریب همبستگی بین دو متغیر میزان اختالالت عضالنی و سن کتابداران از سطح آزمون )خطای نوع اول چون سطح معنادار

05/0=α توان ادعا گیرد. بر این اساس میدرصد اطمینان فرض صفر آماری رد شده و فرض مقابل مورد تایید قرار می 95( کوچکتر است لذا با
 شود. شود ابتالی به اختالالت عضالنی و اسکلتی آنها نیز بیشتر مینمود هر چه سن کتابداران بیشتر می

بین اختالالت عضالنی اسکلتی ناشی از کار و سابقه کار کتابداران کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران رابطه  »در فرضیه 
بررسی وجود و معنادار بودن ضرایب همبستگی پیرسون استفاده  فیشر برای -Zآزمون فرضیه پژوهش از آزمون  از.« وجود دارد معنادار و مثبتی
دهد که چون سطح معناداری آزمون ضریب همبستگی بین دو متغیر میزان اختالالت عضالنی دست آمده در جدول زیر نشان میهشد که نتایج ب

اطمینان فرض صفر آماری رد شده و فرض مقابل  درصد 95( کوچکتر است لذا با α=05/0و سابقه کتابداران از سطح آزمون )خطای نوع اول 
ابتال به اختالالت عضالنی و اسکلتی آنها نیز  ،توان ادعا نمود هر چه سابقه کاری کتابداران بیشتر شودگیرد. بر این اساس میمورد تایید قرار می

 شود.بیشتر می
های دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران رابطه ابداران کتابخانهاسکلتی ناشی از کار و ساعت کار کت-بین اختالالت عضالنی »در فرضیه 

دست هب فیشر برای بررسی وجود و معنادار بودن ضرایب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج -Zآزمون  از.« وجود دارد معنادار و مستقیمی
زان اختالالت عضالنی و ساعات کاری کتابداران از سطح دهد که چون سطح معناداری آزمون ضریب همبستگی بین دو متغیر میآمده نشان می

درصد اطمینان فرض صفر آماری تایید شده و بر این اساس این فرضیه پژوهش رد شد.  95لذا با  ،( بزرگتر استα=0,05آزمون )خطای نوع اول 
 .(3جدول) اران و ساعات کاری آنها وجود نداردتوان گفت رابطه معناداری بین ابتال به اختالالت عضالنی و اسکلتی کتابدبر این اساس می

اسکلتی ناشی از کار و تجهیزات کتابخانه و شرایط محیط کار کتابداران دانشگاههای علوم -رابطه معناداری بین اختالالت عضالنی »در فرضیه 
نشان داد که چون  ون استفاده شد. نتایجفیشر برای بررسی معنادار بودن ضریب همبستگی پیرس -Zاز آزمون .« پزشکی شهر تهران وجود دارد

از سطح آزمون )خطای  000/0سطح معناداری آزمون ضریب همبستگی بین دو متغیر میزان اختالالت عضالنی و شرایط محیط کاری کتابداران 
ایید شد. با توجه به آنکه درصد اطمینان فرض صفر آماری رد شده و بر این اساس فرضیه پژوهش ت 99لذا با  ،( کوچکتر استα=0,05نوع اول 

میزان ابتال  ،تر باشدتوان گفت هر چه تجهیزات و شرایط محیط کار برای کتابداران متناسبباشد میمی -302/0مقدار ضریب همبستگی برابر 
 .(3)جدول به اختالالت عضالنی و اسکلتی کتابداران کمتر است

 
 سته: معنادار بودن ضریب همبستگی بین متغیر واب 3جدول 

 اختالالت عضالنی و متغیر مستقل سن، سابقه کار و ساعات کاری کتابداران 
 سن شاخص 

 اختالالت عضالنی و اسکلتی

 175/0 ضریب همبستگی پیرسون

 045/0 سطح معناداری آزمون

 سابقه کار شاخص

 اختالالت عضالنی و اسکلتی
 199/0 ضریب همبستگی پیرسون

 023/0 سطح معناداری آزمون
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 ساعات کاری شاخص

 اختالالت عضالنی و اسکلتی

 -039/0 ضریب همبستگی پیرسون

 656/0 سطح معناداری آزمون

 تناسب تجهیزات شاخص

 اختالالت عضالنی و اسکلتی

 -302/0 ضریب همبستگی پیرسون

 000/0 سطح معناداری آزمون

 131 تعداد نمونه

 
از آزمون  .«وجود دارد اختالف معناداری دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران شاغل در کتابداران اسکلتی-بین اختالالت عضالنی »در فرضیه 

چون  ،دست آمده نشان دادهآنالیز واریانس یك راهه برای وجود تفاوت معنادار بین میزان اختالالت عضالنی و اسکلتی استفاده شد و نتایج ب
درصد اطمینان  95کوچکتر است لذا با  α=0,05دست آمده از سطح آزمون )خطای نوع اول( هب 000/0سطح معناداری آزمون آنالیز واریانس برابر 

توان گفت که بین میزان اختالالت عضالنی و اسکلتی کتابداران تفاوت معناداری وجود دارد. مقایسه مقادیر میانگین ابتال به اختالالت می
دهد که کتابداران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی ایران نسبت به دو دانشگاه دیگر بیشتر دچار اختالالت عضالنی و اسکلتی عضالنی نشان می

 .(4جدول ) هستند
 مقایسه مقادیر میانگین ابتال به اختالالت عضالنی و اسکلتی  :4جدول 

انحراف معیارمیانگینتعداد

 31862/7 2927/12 41ایرانپزشکیعلومدانشگاه

شهیدپزشکیعلومدانشگاه

بهشتی

43 8837/7 91692/5 

 07228/5 4255/7 47تهرانپزشکیعلومدانشگاه

 45083/6 0992/9 131 کل دانشگاهها

 
ك راهه از آزمون آنالیز واریانس ی.« های ارگونومی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران تفاوت وجود داردبین ویژگی »در نهایت برای فرضیه 

دست آمده نشان داد چون سطح معناداری آزمون هبرای وجود تفاوت معنادار بین میزان تناسب تجهیزات و شرایط محیط کار استفاده شد و نتایج ب

ه بین توان گفت کدرصد اطمینان می 95بزرگتر است لذا با  α=0,05دست آمده از سطح آزمون )خطای نوع اول( هب 136/0آنالیز واریانس برابر 
 .(5جدول ) میزان تناسب تجهیزات و شرایط محیط کار کتابداران شاغل در دانشگاههای مختلف تفاوت معناداری وجود دارد

 
 دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهرانمیزان تناسب تجهیزات و شرایط محیط کار کتابداران :  5جدول 

 Fآماره آزمون  ین مربعاتمیانگ درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات پایگاه
سطح 

 معناداری

تناسب 

 تجهیزات

 716/0 2 432/1 بین گروهی

 354/0 128 268/45 درون گروهی 136/0 025/2

  130 700/46 کل
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ابخانه های کت زن و مرد اسکلتی کتابداران-بین اختالالت عضالنی»به منظور بررسی تاثیر جنسیت بر بروز اختالالت عضالنی فرضیه 
ای برای وجود تفاوت معنادار بین میزان استیودنت دو نمونه-از آزمون تی مطرح و.« وجود دارد اختالفدانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران 
ده و از بو 798/0ای برابر استیودنت دو نمونه-دست آمده نشان داد که چون سطح معناداری آزمون تیهاختالالت عضالنی استفاده شد و نتایج ب

توان گفت که تفاوت شود و میدرصد اطمینان فرض صفر آماری تایید می 95لذا با  ،بزرگتر است α=0,05سطح آزمون )خطای نوع اول( 
 .(6جدول ) معناداری بین میزان اختالالت عضالنی کتابداران زن و مرد وجود ندارد

 النی کتابداران زن و مرد : نتایج وجود اختالف معنادار بین اختالالت عض 6جدول شماره 

 جنسیت

 هاآزمون برابری میانگین هاآزمون برابر واریانس های توصیفیهآمار

 میانگین تعداد
انحراف 

 معیار

آماره آزمون 
F 

سطح 

 معناداری

آماره 

 tآزمون 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 69340/6 8077/8 25 مرد
085/0 771/0 256/0- 129 798/0 

 42031/6 1714/9 105 زن

 

 بحث
شد. که این شد ابتال به اختالالت عضالنی و اسکلتی آنها نیز بیشتر میهر چه سابقه کار کتابداران بیشتر می در پژوهش حاضر مشخص شد

دانشگاه دیگر دست آمده نشان داده شد کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به دو هدر نتایج بهمسو بود.  ]21 و 16[هاینتایج با پژوهش
در صد بیشتری از درد گردن ،  که در دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی و ایراناند، در حالیبه میزان کمتری از گردن درد شکایت داشته

. اندرا نمودهنواحی گردن، زانو و کمر و پشت بیشترین شکایات  شد کتابداران به ترتیب ازدر مجموع مشاهده . اندکمر، پشت و زانو شکایت کرده
این در حالی است که تجهیزات جدید اند، باشد بیشترین شکایت را به خود اختصاص دادهدر بین جامعه آماری کتابداران علوم پزشکی ایران می

یر نواحی بوده است. از نیز مشاهده شد که باالترین درد در نواحی گردن بیشتر از سا ]26و  25، 19، 17، 7، 5[ هایدر پژوهشدر اختیارشان بوده است. 
احتمالی درد در ناحیه گردن شاید به دلیل عدم رعایت اصول ارگونومی در حین کار و یا استاندارد نبودن تجهیزات محیط کار و یا حتی  دالیل

 یاما در مطالعه، د.به عبارتی ناشی از رفتارهای ناسالم در محیط کار بیان کر عدم آگاهی پاسخگویان به استفاده صحیح از تجهیزات دانست.

، بیشترین رانندگی حین در نامطلوب بدنی وضعیت و نیطوال ساعات در رانندگی دلیل بهبه دلیل نوع شغل، جامعه آماری و همچنین  ]8[ضیایی
 شد.تواند بادلیل نوع شغل میهبود. این اختالف ب باال زانو و کمر ناحیه در بخصوص عضالنی-اسکلتی اختالالت شیوع نواحی درد

درصد آنها از استراحت  3/33 اند ودرصد کتابداران به علت داشتن درد به پزشك مراجعه کرده 6/24دهد که نتایج پژوهش حاضر نشان می

ت تفاو %7/7به میزان  ]11[با میزان نتایج غیبت ناشی از کار در تحقیقهایی داشت ولی مشابهت ]19[این نتایج با نتایج، اندپزشکی استفاده کرده
در نواحی گردن و زانو و کمر در بین جامعه آماری به حساب آورد. در یافته  های بیشترفاحشی یافت شد که شاید اختالف آن را به دلیل شکایت

 3/33درصد کتابداران شده و همچنین باعث تغییر شغل  3/18این مشکالت باعث تغییر شغل یا ترك موقت دست آمد که هب حاضر های تحقیق
که کتابداران معتقدند فشار  توان گفتدست آمده از همین پژوهش میهتابداران خواهد شد. از دالیل ترك و یا تغییر شغل طبق نتایج بدرصد ک

ی عه آمارمجا ]16 و 14، 9[های دانند. در نتایج پژوهشاحتماال به دلیل کافی نبودن نیروی انسانی در کتابخانه ها می کاری بر روی آنها زیاد است و
 دست آمده بود.هعضالنی ب-دانستند و همبستگی معناداری بین فرسودگی شغلی و اختالالت عصبیفشارکاری زیاد را باعث فرسودگی شغلی می

درصد نیز معتقدند تا حدودی آن را  7/39کارشان با صندلی تناسب ندارد و  درصد کتابداران میز 6/33در پژوهش حاضر نشان داده شد حدود 

ی میزها همراستا بوده و از دالیل همسو بودن احتماال ناشی از یکسان و مشابه بودن اندازه ]21 و 16، 11[های. این نتایج با تحقیقاندنستهمتناسب دا
 باشد.ذکر شده می هایدر پژوهش
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توان عدم استفاده از وسایل جابجایی میاز دالیل  .کنندکتابداران معتقدند که از وسایل جابجایی استفاده نمیبیش از نیمی از  حاضر، در تحقیق

نیز به عدم آگاهی کتابداران از اصول  ]23 و 12[طور که در پژوهشهایعدم آگاهی جامعه مورد پژوهش از اصول ارگونومی به شمار آورد. همان
 امتیاز در حد ضعیف اشاره شده بود. 5از  68/2ارگونومی با میانگین 

نیز فقط  ]27[. در تحقیقدرصد( تناسب دارد  4/35) بودند که نور و روشنایی محیط کار تا حدودی ن معتقدکتابدارا حاضر، همچنین در پژوهش
دهد که نیمی از کتابداران علوم پزشکی شهر تهران از نور و از افراد از روشنایی محیط کار راضی بودند. مقایسه این دو تحقیق نشان می 38%

در  .در پژوهش حاضر تفاوتی بین جنسیت ، ساعات کاری و تعداد پرسنل با مسائل ارگونومی وجود نداشتروشنایی محل کار خود رضایت دارند. 

که بین عوامل ارگونومی ناشی از کار و سن، سابقه کار و تجهیزات محیط کار رابطه معناداری وجود ندارد.  ه شدنشان داد ]11[مطالعات انجام شده

-ه معنادار وجود داشت که از دالیل اختالف احتماال نوع کار در واحد های صنعتی و سن جامعه آماری میبین سن و وزن رابط ]21[اما در پژوهش

 باشد.

 گیرینتیجه
ابتال به اختالالت عضالنی و اسکلتی آنها نیز  ،شودتوان نتیجه گرفت هر چه سن و سابقه کار کتابداران بیشتر های پژوهش میبر اساس یافته

با افزایش سابقه کار، عدم تحرك مناسب و همچنین عدم استفاده از وسایل کمك کننده  دالیل افزایش این اختالالت احتماالاز شود. بیشتر می
گیری شد تفاوت معناداری بین میزان اختالالت عضالنی کتابداران نتیجه حاضر همچنین از پژوهش در جابجایی کتاب در حین کار به شمار آورد.

تر باشد ن شغل دوم و همچنین ساعات کاری وجود ندارد. هر چه تجهیزات و شرایط محیط کار برای کتابداران متناسبدارای شغل دوم و بدو
ان علوم میزان ابتال به اختالالت عضالنی و اسکلتی کتابداران نیزکمترخواهد بود. نتایج نشان داد بین میزان اختالالت عضالنی و اسکلتی کتابدار

تفاوت معناداری وجود دارد. بین میزان تناسب تجهیزات و شرایط محیط کار کتابداران در دانشگاههای علوم پزشکی شهر پزشکی شهر تهران نیز 
دید، تهران تفاوت معناداری وجود دارد. تفاوت معناداری بین میزان اختالالت عضالنی کتابداران از نظر جنسیت در بین زنان و مردان مشاهده گر

توان نتیجه گرفت که عدم استفاده از تجهیزات مناسب و یا اشنا نبودن از پژوهش حاضر می همچنین. اندل را ناکافی دانستهکتابداران تعداد پرسن
عضالنی به شمار آورد. این اختالالت منجر به استفاده از -از دالیل ابتال به اختالالت عصبیتواند جامعه مورد تحقیق با اصول علم محیط کار می

جی و عدم حضور در محیط کار و یا تغییر شغل در آینده برای کتابداران خواهد شد. همچنین استفاده کم ، یا عدم آگاهی مرخصی استعال
تواند ازدالیل دیگری برای بروز اختالالت اهمیت ندادن در استفاده از وسایل جابجایی، و همچنین میزان کم فعالیت بدنی می کتابداران و یا

 ان جامعه آماری دانست.سکلتی در میا-عضالنی

 و قدردانیشکر ت
از همکاری و  باشد.هشی با همین عنوان در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میبرگرفته از طرح پژو حاضر تحقیق

های علوم حمایت شورای پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی و اعضای هیئت علمی و همچنین از مسئولین، کتابداران و کارکنان کتابخانه
 نماییم.گزاری میسپاس ،مودندپزشکی شهر تهران که در اجرای این طرح مشارکت ن
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