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مقدمه
- یندهاي مکانیزه و خودکار، اختالالت اسکلتیآبا گسترش فر

هاي شغلی عضالنی مرتبط با کار از دالیل اصلی ایجاد آسیب
هاي پزشکی، هستند که مشکالت جدي را در قالب افزایش هزینه

انداختن سالمت و خطرو بهیی، از دست رفتن زمانآکاهش کار
اختالالت . ]1و2[کنندایمنی کارکنان به صنعت تحمیل می

در اثر فشارهاي طوالنی مدت یا تکراري عضالنی معموالً-اسکلتی
ها و هاي نرم بدن انسان مثل اعصاب، عضالت، تاندوندر بافت

شده، اختالالت برپایه مطالعات انجام. شوندمفاصل ایجاد می
ترین معضالت بهداشت ضالنی ناشی از کار یکی از بزرگعاسکلتی

شرایط ارگونومیک . ]3[اي در کشورهاي صنعتی استحرفه
عضالنی -به مشکالت اسکلتیءنامناسب در محل کار در ابتال

، ازجمله این اختالالت، دردهاي ناحیه کمر ]4[است دخیل 
هايآسیب دیسک. ]3[باشندمیهستند که داراي علل متعددي 

اما عوامل است اي ازجمله عوامل اصلی ایجاد این دردها مهرهبین
هر در. اندنشدهطور کامل شناخته هها بکننده این آسیبایجاد

صورت عواملی مانند پوسچر ضعیف، صندلی نامناسب و نشستن 
هستند که تخریب عوامل خطرزاییمدت طوالنی ازجملهبه

-همدت طوالنی بتن بهنشس. ]3[بخشندها را سرعت میدیسک
-در ایجاد دردهاي ناحیه کمر پذیرفته شدهیمهمعاملعنوان 

هاي تواند با افزایش فشار وارد بر دیسککه می، چرا]8و5[است
اي، غذارسانی و متابولیسم را در این ناحیه با مشکالتی مهرهبین

پوسچر نشسته مناسب از جمله فاکتورهاي مهم در . ]9[مواجه کند
اپراتور در پوسچر. عضالنی است-اختالالت اسکلتییري ازجلوگ

زمان نشستن تحت تأثیر کاري که در حال انجام آن است، ابعاد 
هاي مرتبط با طراحی آنتروپومتریک فرد و همچنین ابعاد و ویژگی

صندلی نقش مهمی در . ]10[گیردصندلی مورد استفاده قرار می
. ]11[کندتأمین و حفظ پوسچر مناسب بازي می

ها مهرهاز آنجا که هنگام نشستن فشار جانبی زیادي بر ستون
شود، باید با استفاده از یک صندلی با پشتی مناسب این وارد می

برطبق استاندارد موسسه ملی استانداردهاي . فشار را کاهش داد
درجه به 90صورت ه صاف و بآمریکا، پشتی صندلی نباید کامالً

15حداقل به اندازه یدباشد، بلکه باشدهنشیمنگاه آن متصل
طرف عقب وجود داشته درجه امکان تغییر زاویه پشتی صندلی به

نشیند با زاویه کمی یعنی زمانی که فرد بر روي صندلی می. باشد
نکته دیگر مطابقت تحدب عمودي و . طرف عقب متمایل شودبه

ها را مهرهناي که انحناي ستوگونههجانبی با ناحیه کمري است ب
همچنین برطبق این استاندارد ارتفاع . طور کامل پوشش دهدهب

36متر و عرض آن حداقل سانتی45حداقل بایدپشتی صندلی 
اگر پشتی صندلی فاقد این خصوصیات . ]12[متر باشدسانتی
باعث ایجاد دردهاي عضالنی و فشار بیش از حد بر روي ،باشد
. شودمري میهاي کمهرهویژهبهها مهره

در حالت نشسته، میزان لوردوز کمري کاهش یافته، فعالیت 
یابد که همگی عضالت ناحیه کمر و فشار بین دیسکی افزایش می

]. 13[از ریسک فاکتورهاي ایجاد کننده کمردرد هستند 
-بهها درمواردي که ابعاد صندلی مناسب نیست، ستون مهره

تواند توسط یک وسیله خارجی می) لومبار(ناحیه کمري خصوص
استفاده از وسایل حمایت کننده ستون فقرات با .شودحمایت 

افزایش میزان لوردوز کمر منجر به ایجاد راحتی و تناسب بیشتر 
تواند در حالت نشسته فعالیت عضله و فشار شده و همچنین می
اي که کتهن]. 14[هاي کمري را کاهش دهد بین دیسکی در مهره

تردید استفاده از وسایل آن توجه کرد این است که بیباید به
اند و یا در جامعه حمایتی که با اصول ارگونومیک طراحی نشده

تنها وسیله مناسبی براي اند نههدف مورد ارزیابی قرار نگرفته
-بلکه مییستعضالنی ن-پیشگیري و یا کاهش اختالالت اسکلتی
. شودتري در ستون فقرات تواند خود باعث عوارض و ناراحتی بیش

لذا هدف از این مطالعه ارزیابی ارگونومیک یکی از انواع این وسایل 
.باشدفیت میحمایتی با نام اسپاین

بررسیروش 
باشد که به توصیفی می- پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی

در “فیتاسپاین”فقراتمنظور ارزیابی ارگونومیکی محافظ ستون
کارمند 11کارمند اداري، 7جامعه شامل میان سه گروه از افراد

نفر از رانندگان خطوط اتوبوسرانی 8اداري مبتال به کمردرد و 
ه انتخاب شدسادهطور تصادفیشرکت واحد در شهر تهران که به

افراد مبتال به کمردرد براي پیشگیري از . استند انجام گرفتهبود
د بیش از دو آسیب بیشتر و همچنین به منظور کمک به کاهش در

لذا در . باشنددنبال وسایل حمایتی ستون فقرات میگروه دیگر به
.  این مطالعه در یک گروه جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند

باشد که به اندازه ستونفیت داراي دو کفی دوقلو میاسپاین
ها شده در کفیفقرات از یکدیگر فاصله داشته و انحناء تعبیه

.استهاي بخش پایینی کمر طراحی شدههیچهمطابق با شکل ما
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این طراحی موجب کاهش فشار وارد ، برطبق ادعاي شرکت سازنده
از دیگر . شودفقرات و خستگی عضالت این ناحیه میبر ستون

توان به مواردي از قبیل استفاده از ادعاهاي شرکت سازنده می
و پارچه مخصوص منفذدار که باعث ایجاد گردش هواي مناسب

شود، بادوام و دنبال آن کاهش میزان تعریق در ناحیه پشت میهب
سبک بودن وسیله، قابلیت استفاده از آن در محل کار، خودرو، 

اشاره کرد ،هاي تنظیمیمدرسه و برخی قابلیتو خانه، اتوبوس
). 1شکل(

امه سشنها در این مطالعه شامل چهار پرآوري دادهجمعابزار 
طرح پشتی، قابلیت تنظیم و جنس، تطابق با ابعاد و(اختصاصی 

یک پرسشنامه ،)صندلی مورد استفاده، ادعاهاي شرکت سازنده
و یک پرسشنامه ) میزان راحتی در استفاده از وسیله(عمومی 

هاي دموگرافیک بود که برطبق استانداردهاي ارگونومی ویژگی
بررسی ها مورد درمورد پشتی صندلی، طراحی و روایی و پایایی آن

ها، آوري دادهدر مرحله اول جمع. ]15،16[گرفتو تأیید قرار
نفر از متخصصین ارگونومی 5هاي اختصاصی توسط پرسشنامه

آوري اطالعات از سپس در مرحله دوم جهت جمع.شدتکمیل 
فیت را با شده، پژوهشگران پشتی اسپاینکاربران سه گروه تعیین

با در نظر گرفتن راحتی و آسایش رعایت اصول اولیه ارگونومیک و 
بعد ). 2شکل (ها  نصب کردند کنندگان به صندلی کار آنشرکت

هاي از ارائه توضیحات مختصر در مورد اهداف پژوهش و توصیه
الزم جهت استفاده مستمر و منظم از وسیله، پرسشنامه ویژگیهاي 

روز استفاده 10-15بعد از . شددموگرافیک توسط کاربران تکمیل 
شد که به کنندگان خواستهمستمر و منظم از وسیله، از شرکت
. گرفت پاسخ دهندها قرار میپرسشنامه عمومی که در اختیار آن

و 17نسخهSPSSتجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزار 
.صورت گرفتبا استفاده از آمار توصیفی

هایافته
هاي مربوط به ارزیابینتایج حاصل از مطالعه در دو بخش مجزا 

ارگونومیک اختصاصی توسط متخصصین مربوطه و ارزیابی سطح 
. باشدصورت زیر میهب،شدهراحتی توسط کاربران مشخص

: هاي ارگونومیک اختصاصینتایج مربوط به ارزیابی) الف
ها شامل نتایج حاصل از آزمون بررسی ابعاد و این بخش از داده

ت تنظیم و جنس آن، میزان تطابق با انواع هاي پشتی، قابلیاندازه
هاي اتوبوس(خودرو هاياداري و صندلیهاياز صندلیمختلفی

مورد استفاده توسط کارمندان ) هاي مختلفشرکت واحد در مدل

و رانندگان شرکت واحد و در نهایت بررسی ادعاي شرکت سازنده 
1ل شک.باشدهاي مورد اشاره میدر مورد مشخصات و قابلیت

را نشان می فیت بر روي صندلی کاربراننحوه نصب پشتی اسپاین
هاي اختصاصی نشان داد که ارزیابینتایج حاصل از. دهد

طور هفیت، بهاي پشتی صندلی اسپایندرخصوص ابعاد و اندازه
وضعیت خوب و متوسط قرار دارد سطحکلی امتیازات در 

کنندگان غالباًزیابیهاي متوسط، اررغم وجود حالتعلی). 2شکل(
- مشخصه قابلیت تنظیم و جنس را در وضعیت خوبی ارزیابی کرده

فیت با اما در ارتباط با میزان تطابق پشتی اسپاین). 3شکل(اند 
هاي شرکت واحد، هاي اداري و صندلی راننده در اتوبوسصندلی

بودن امتیاز خوب، این آیتم در مواردي نیز از وضعیت رغم باالعلی
در مورد تعدادي از ). 4شکل(متوسط و ضعیف برخوردار بود 

هاي اداري و همچنین در صندلی راننده مربوط به صندلی
که فیت آنچنانپشتی اسپاین،اتوبوسهاي واحد با مدل آکیا و بنز

نهایی هاينشد و بعد از نصب و تنظیمتثبیتباید و شاید خوب 
-بر روي صندلی قرار میصورت کجهحالت شل و لقی داشته و یا ب

-مواردي از تطابق ضعیف و متوسط را نشان می5شکل . گرفتند
. دهد

هاي مورد اشاره توسط شرکت سازنده در زمینه مشخصه
کنندگان در اکثر موارد نمره مثبتی را ارائه فیت، ارزیابیاسپاین
خصوص برخی از موارد مورد ادعا شاملالبته در). 6شکل(کردند 

هاي سنی کودکان، استفاده از وسیله در کاربران گروهقابلیت 
آموزان و رانندگان خودروهاي شخصی توافق نظر کمتري دانش

.وجود داشت
نتایج ارزیابی سطح آسایش و راحتی توسط کاربران ) ب

: شدهمشخص
طریق خود کاربران در سه گروه کارمندان اداري، این ارزیابی از

مردرد و رانندگان شرکت واحد انجام کارمندان اداري مبتال به ک
بیشتر درکهفیت در میان کارمندان اداريارائه اسپاین. گرفت
باشند و از فشار و تنش نشسته میدر وضعیتهاي کاري زمان

هاي کمري رنج خصوص در مهرههاي در ناحیه پشت بقابل مالحظه
ه به با توج). 1جدول (از استقبال خوبی برخوردار بود ، برندمی

1متغیرهاي (شده رفته راحتی ایجادهماین گروه، روي1جدول 
از. اندتوسط وسیله را در حد متوسط تا خوب ارزیابی کرده) 5تا 

، با وجود )7و 6متغیرهاي (لحاظ تطابق با صندلی مورد استفاده 
اینکه امتیاز در رده خوب از درصد باالیی برخوردار بود، ولی 

لی ضعیف و ضعیف تا متوسط نیز در این مواردي از نمرات خی
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از دیگر . شودفقرات و خستگی عضالت این ناحیه میبر ستون

توان به مواردي از قبیل استفاده از ادعاهاي شرکت سازنده می
و پارچه مخصوص منفذدار که باعث ایجاد گردش هواي مناسب

شود، بادوام و دنبال آن کاهش میزان تعریق در ناحیه پشت میهب
سبک بودن وسیله، قابلیت استفاده از آن در محل کار، خودرو، 

اشاره کرد ،هاي تنظیمیمدرسه و برخی قابلیتو خانه، اتوبوس
). 1شکل(

امه سشنها در این مطالعه شامل چهار پرآوري دادهجمعابزار 
طرح پشتی، قابلیت تنظیم و جنس، تطابق با ابعاد و(اختصاصی 

یک پرسشنامه ،)صندلی مورد استفاده، ادعاهاي شرکت سازنده
و یک پرسشنامه ) میزان راحتی در استفاده از وسیله(عمومی 

هاي دموگرافیک بود که برطبق استانداردهاي ارگونومی ویژگی
بررسی ها مورد درمورد پشتی صندلی، طراحی و روایی و پایایی آن

ها، آوري دادهدر مرحله اول جمع. ]15،16[گرفتو تأیید قرار
نفر از متخصصین ارگونومی 5هاي اختصاصی توسط پرسشنامه

آوري اطالعات از سپس در مرحله دوم جهت جمع.شدتکمیل 
فیت را با شده، پژوهشگران پشتی اسپاینکاربران سه گروه تعیین

با در نظر گرفتن راحتی و آسایش رعایت اصول اولیه ارگونومیک و 
بعد ). 2شکل (ها  نصب کردند کنندگان به صندلی کار آنشرکت

هاي از ارائه توضیحات مختصر در مورد اهداف پژوهش و توصیه
الزم جهت استفاده مستمر و منظم از وسیله، پرسشنامه ویژگیهاي 

روز استفاده 10-15بعد از . شددموگرافیک توسط کاربران تکمیل 
شد که به کنندگان خواستهمستمر و منظم از وسیله، از شرکت
. گرفت پاسخ دهندها قرار میپرسشنامه عمومی که در اختیار آن

و 17نسخهSPSSتجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزار 
.صورت گرفتبا استفاده از آمار توصیفی

هایافته
هاي مربوط به ارزیابینتایج حاصل از مطالعه در دو بخش مجزا 

ارگونومیک اختصاصی توسط متخصصین مربوطه و ارزیابی سطح 
. باشدصورت زیر میهب،شدهراحتی توسط کاربران مشخص

: هاي ارگونومیک اختصاصینتایج مربوط به ارزیابی) الف
ها شامل نتایج حاصل از آزمون بررسی ابعاد و این بخش از داده

ت تنظیم و جنس آن، میزان تطابق با انواع هاي پشتی، قابلیاندازه
هاي اتوبوس(خودرو هاياداري و صندلیهاياز صندلیمختلفی

مورد استفاده توسط کارمندان ) هاي مختلفشرکت واحد در مدل

و رانندگان شرکت واحد و در نهایت بررسی ادعاي شرکت سازنده 
1ل شک.باشدهاي مورد اشاره میدر مورد مشخصات و قابلیت

را نشان می فیت بر روي صندلی کاربراننحوه نصب پشتی اسپاین
هاي اختصاصی نشان داد که ارزیابینتایج حاصل از. دهد

طور هفیت، بهاي پشتی صندلی اسپایندرخصوص ابعاد و اندازه
وضعیت خوب و متوسط قرار دارد سطحکلی امتیازات در 

کنندگان غالباًزیابیهاي متوسط، اررغم وجود حالتعلی). 2شکل(
- مشخصه قابلیت تنظیم و جنس را در وضعیت خوبی ارزیابی کرده

فیت با اما در ارتباط با میزان تطابق پشتی اسپاین). 3شکل(اند 
هاي شرکت واحد، هاي اداري و صندلی راننده در اتوبوسصندلی

بودن امتیاز خوب، این آیتم در مواردي نیز از وضعیت رغم باالعلی
در مورد تعدادي از ). 4شکل(متوسط و ضعیف برخوردار بود 

هاي اداري و همچنین در صندلی راننده مربوط به صندلی
که فیت آنچنانپشتی اسپاین،اتوبوسهاي واحد با مدل آکیا و بنز

نهایی هاينشد و بعد از نصب و تنظیمتثبیتباید و شاید خوب 
-بر روي صندلی قرار میصورت کجهحالت شل و لقی داشته و یا ب

-مواردي از تطابق ضعیف و متوسط را نشان می5شکل . گرفتند
. دهد

هاي مورد اشاره توسط شرکت سازنده در زمینه مشخصه
کنندگان در اکثر موارد نمره مثبتی را ارائه فیت، ارزیابیاسپاین
خصوص برخی از موارد مورد ادعا شاملالبته در). 6شکل(کردند 

هاي سنی کودکان، استفاده از وسیله در کاربران گروهقابلیت 
آموزان و رانندگان خودروهاي شخصی توافق نظر کمتري دانش

.وجود داشت
نتایج ارزیابی سطح آسایش و راحتی توسط کاربران ) ب

: شدهمشخص
طریق خود کاربران در سه گروه کارمندان اداري، این ارزیابی از

مردرد و رانندگان شرکت واحد انجام کارمندان اداري مبتال به ک
بیشتر درکهفیت در میان کارمندان اداريارائه اسپاین. گرفت
باشند و از فشار و تنش نشسته میدر وضعیتهاي کاري زمان

هاي کمري رنج خصوص در مهرههاي در ناحیه پشت بقابل مالحظه
ه به با توج). 1جدول (از استقبال خوبی برخوردار بود ، برندمی

1متغیرهاي (شده رفته راحتی ایجادهماین گروه، روي1جدول 
از. اندتوسط وسیله را در حد متوسط تا خوب ارزیابی کرده) 5تا 

، با وجود )7و 6متغیرهاي (لحاظ تطابق با صندلی مورد استفاده 
اینکه امتیاز در رده خوب از درصد باالیی برخوردار بود، ولی 

لی ضعیف و ضعیف تا متوسط نیز در این مواردي از نمرات خی
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این طراحی موجب کاهش فشار وارد ، برطبق ادعاي شرکت سازنده
از دیگر . شودفقرات و خستگی عضالت این ناحیه میبر ستون

توان به مواردي از قبیل استفاده از ادعاهاي شرکت سازنده می
و پارچه مخصوص منفذدار که باعث ایجاد گردش هواي مناسب

شود، بادوام و دنبال آن کاهش میزان تعریق در ناحیه پشت میهب
سبک بودن وسیله، قابلیت استفاده از آن در محل کار، خودرو، 

اشاره کرد ،هاي تنظیمیمدرسه و برخی قابلیتو خانه، اتوبوس
). 1شکل(

امه سشنها در این مطالعه شامل چهار پرآوري دادهجمعابزار 
طرح پشتی، قابلیت تنظیم و جنس، تطابق با ابعاد و(اختصاصی 

یک پرسشنامه ،)صندلی مورد استفاده، ادعاهاي شرکت سازنده
و یک پرسشنامه ) میزان راحتی در استفاده از وسیله(عمومی 

هاي دموگرافیک بود که برطبق استانداردهاي ارگونومی ویژگی
بررسی ها مورد درمورد پشتی صندلی، طراحی و روایی و پایایی آن

ها، آوري دادهدر مرحله اول جمع. ]15،16[گرفتو تأیید قرار
نفر از متخصصین ارگونومی 5هاي اختصاصی توسط پرسشنامه

آوري اطالعات از سپس در مرحله دوم جهت جمع.شدتکمیل 
فیت را با شده، پژوهشگران پشتی اسپاینکاربران سه گروه تعیین

با در نظر گرفتن راحتی و آسایش رعایت اصول اولیه ارگونومیک و 
بعد ). 2شکل (ها  نصب کردند کنندگان به صندلی کار آنشرکت

هاي از ارائه توضیحات مختصر در مورد اهداف پژوهش و توصیه
الزم جهت استفاده مستمر و منظم از وسیله، پرسشنامه ویژگیهاي 

روز استفاده 10-15بعد از . شددموگرافیک توسط کاربران تکمیل 
شد که به کنندگان خواستهمستمر و منظم از وسیله، از شرکت
. گرفت پاسخ دهندها قرار میپرسشنامه عمومی که در اختیار آن

و 17نسخهSPSSتجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزار 
.صورت گرفتبا استفاده از آمار توصیفی

هایافته
هاي مربوط به ارزیابینتایج حاصل از مطالعه در دو بخش مجزا 

ارگونومیک اختصاصی توسط متخصصین مربوطه و ارزیابی سطح 
. باشدصورت زیر میهب،شدهراحتی توسط کاربران مشخص

: هاي ارگونومیک اختصاصینتایج مربوط به ارزیابی) الف
ها شامل نتایج حاصل از آزمون بررسی ابعاد و این بخش از داده

ت تنظیم و جنس آن، میزان تطابق با انواع هاي پشتی، قابلیاندازه
هاي اتوبوس(خودرو هاياداري و صندلیهاياز صندلیمختلفی

مورد استفاده توسط کارمندان ) هاي مختلفشرکت واحد در مدل

و رانندگان شرکت واحد و در نهایت بررسی ادعاي شرکت سازنده 
1ل شک.باشدهاي مورد اشاره میدر مورد مشخصات و قابلیت

را نشان می فیت بر روي صندلی کاربراننحوه نصب پشتی اسپاین
هاي اختصاصی نشان داد که ارزیابینتایج حاصل از. دهد

طور هفیت، بهاي پشتی صندلی اسپایندرخصوص ابعاد و اندازه
وضعیت خوب و متوسط قرار دارد سطحکلی امتیازات در 

کنندگان غالباًزیابیهاي متوسط، اررغم وجود حالتعلی). 2شکل(
- مشخصه قابلیت تنظیم و جنس را در وضعیت خوبی ارزیابی کرده

فیت با اما در ارتباط با میزان تطابق پشتی اسپاین). 3شکل(اند 
هاي شرکت واحد، هاي اداري و صندلی راننده در اتوبوسصندلی

بودن امتیاز خوب، این آیتم در مواردي نیز از وضعیت رغم باالعلی
در مورد تعدادي از ). 4شکل(متوسط و ضعیف برخوردار بود 

هاي اداري و همچنین در صندلی راننده مربوط به صندلی
که فیت آنچنانپشتی اسپاین،اتوبوسهاي واحد با مدل آکیا و بنز

نهایی هاينشد و بعد از نصب و تنظیمتثبیتباید و شاید خوب 
-بر روي صندلی قرار میصورت کجهحالت شل و لقی داشته و یا ب

-مواردي از تطابق ضعیف و متوسط را نشان می5شکل . گرفتند
. دهد

هاي مورد اشاره توسط شرکت سازنده در زمینه مشخصه
کنندگان در اکثر موارد نمره مثبتی را ارائه فیت، ارزیابیاسپاین
خصوص برخی از موارد مورد ادعا شاملالبته در). 6شکل(کردند 

هاي سنی کودکان، استفاده از وسیله در کاربران گروهقابلیت 
آموزان و رانندگان خودروهاي شخصی توافق نظر کمتري دانش

.وجود داشت
نتایج ارزیابی سطح آسایش و راحتی توسط کاربران ) ب

: شدهمشخص
طریق خود کاربران در سه گروه کارمندان اداري، این ارزیابی از

مردرد و رانندگان شرکت واحد انجام کارمندان اداري مبتال به ک
بیشتر درکهفیت در میان کارمندان اداريارائه اسپاین. گرفت
باشند و از فشار و تنش نشسته میدر وضعیتهاي کاري زمان

هاي کمري رنج خصوص در مهرههاي در ناحیه پشت بقابل مالحظه
ه به با توج). 1جدول (از استقبال خوبی برخوردار بود ، برندمی

1متغیرهاي (شده رفته راحتی ایجادهماین گروه، روي1جدول 
از. اندتوسط وسیله را در حد متوسط تا خوب ارزیابی کرده) 5تا 

، با وجود )7و 6متغیرهاي (لحاظ تطابق با صندلی مورد استفاده 
اینکه امتیاز در رده خوب از درصد باالیی برخوردار بود، ولی 

لی ضعیف و ضعیف تا متوسط نیز در این مواردي از نمرات خی
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29/فیت ارزیابی ارگونومیکی محافظ ستون فقرات اسپاین

1393، بهار 1، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

شود که این مورد در ارزیابی میمورد از نتایج ارزیابی مشاهده
کننده جاي سؤال و تأمل اختصاصی نیز براي متخصصین ارزیابی

در مورد ارزیابی مربوط به قابلیت و سهولت استفاده . بود
12ي متغیرها(و ارزیابی وضعیت کلی آن نیز ) 11تا 8متغیرهاي (

بخش و خوبی از این وسیله ، نتایج بیانگر وضعیت رضایت)14تا 
. استبین کاربران اداري 

3الی 2ها بعد از در بین کاربران با کمردردهاي مزمن، ارزیابی
هاي مورد مطالعه در این پروژه هفته استفاده، نسبت به سایر گروه

). 2ول جد(تري برخوردار بود بخشتر و رضایتاز وضعیت مثبت
متغیرهاي (که، افراد در این گروه سطح آسایش و راحتی طوريهب

را بیشتر در رده مطلوب و عالی ارزیابی نموده و مشابه با ) 6تا 1
تر درخصوص تطابق با صندلی ها با وجود نتایج ضعیفسایر گروه

، قضاوت مثبت و خوبی را در )8و 7متغیرهاي (مورد استفاده 
از ) 12تا 9متغیرهاي (و سهولت استفاده مورد قابلیت تنظیم

آن ) 16تا 13متغیرهاي (فیت و همچنین وضعیت کلی اسپاین
. داشتند

آخرین گروه در انجام این پروژه رانندگان شرکت واحد شهر 
شودمالحظه می3که در جدول شماره همچنان. تهران بودند

با . بت بودکنندگان در مطالعه نیز مثارزیابی این گروه از شرکت
مالحظه در نظرات این گروه از افراد در مورد وجود پراکندگی قابل

طور کلی آسایش و راحتی ه، ب)7تا 1متغیرهاي (احساس راحتی 
عاملکه یدرحال. در بین رانندگان از سطح خوبی برخوردار بود

تطابق با صندلی در مورد مدل اسکانیا بسیار عالی و در مدل بنز 
فیت قابلیت اسپاین،هاي مدل آکیادر اتوبوس.بودتا حدودي خوب

کنندگان در کل نظر ارزیابی. شدن مناسبی نداشتنصب و فیکس
ها در شد وضعیت کمر آناز این وسیله بسیار خوب بود و سبب می

در حالت طبیعی و خنثی ) ساعت15تا 12(مدت طوالنی کارشان 
مورد . دباشنتهحفظ شده و استقبال خوبی از این وسیله داش

ها آن. ها در ناحیه پشت بودمثبت دیگر، جلوگیري از تعریق آن
اذعان داشتند که همواره از وسایل مشابه با عملکردهاي این 

ها به اندازه کدام از آناند، که البته هیچچنینی استفاده کرده
. استفیت مفید و مؤثر نبودهاسپاین

ی یکی از انواع وسایل حمایتی در این مطالعه ارزیابی ارگونومیک
فیت طی دو مرحله ارزیابی اختصاصی فقرات با نام اسپاینستون

توسط متخصصین ارگونومی و ارزیابی توسط کاربران صورت 
فیت از ابعاد دست آمده محصول اسپاینهبا توجه به نتایج ب. گرفت

و طرح خوبی برخوردار بوده و قابلیت تنظیم و سهولت استفاده 
اختالف ارتفاع نشسته بین صدك پنجم و نودوپنجم . سبی داردمنا

به این معنی که پشتی است،متر سانتی2/9جمعیت تقریبا 
بتواند براي کاربران صدك پنجم تا نودوپنجم جمعیت دصندلی بای

فیت داراي قابلیت تنظیم پشتی اسپاین. ]18[قابل استفاده باشد
که این میزان، اختالف ابعاد متر استارتفاع به اندازه ده سانتی

همچنین نتایج . دهدآنتروپومتریکی بین کاربران را پوشش می
حاصل از مطالعه نشان داد که میزان رضایت کاربران از عدم تعریق 

منفذ تعبیه 166در ناحیه پشت سطح خوبی داشته که دلیل آن 
که امکان تهویه هوا و تنفس استهاي این وسیله شده در کفی

را فراهم کرده و از تعریق در اثر گرما یا تماس طوالنی پوست
.کندمدت کمر با پشتی صندلی تا حد زیادي جلوگیري می

نماي جانبی) وبرو بنماي ر) الففیت بر روي صندلی کاربران نصب پشتی اسپاین-1شکل 
بالف

29/فیت ارزیابی ارگونومیکی محافظ ستون فقرات اسپاین

1393، بهار 1، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

شود که این مورد در ارزیابی میمورد از نتایج ارزیابی مشاهده
کننده جاي سؤال و تأمل اختصاصی نیز براي متخصصین ارزیابی

در مورد ارزیابی مربوط به قابلیت و سهولت استفاده . بود
12ي متغیرها(و ارزیابی وضعیت کلی آن نیز ) 11تا 8متغیرهاي (

بخش و خوبی از این وسیله ، نتایج بیانگر وضعیت رضایت)14تا 
. استبین کاربران اداري 

3الی 2ها بعد از در بین کاربران با کمردردهاي مزمن، ارزیابی
هاي مورد مطالعه در این پروژه هفته استفاده، نسبت به سایر گروه

). 2ول جد(تري برخوردار بود بخشتر و رضایتاز وضعیت مثبت
متغیرهاي (که، افراد در این گروه سطح آسایش و راحتی طوريهب

را بیشتر در رده مطلوب و عالی ارزیابی نموده و مشابه با ) 6تا 1
تر درخصوص تطابق با صندلی ها با وجود نتایج ضعیفسایر گروه

، قضاوت مثبت و خوبی را در )8و 7متغیرهاي (مورد استفاده 
از ) 12تا 9متغیرهاي (و سهولت استفاده مورد قابلیت تنظیم

آن ) 16تا 13متغیرهاي (فیت و همچنین وضعیت کلی اسپاین
. داشتند

آخرین گروه در انجام این پروژه رانندگان شرکت واحد شهر 
شودمالحظه می3که در جدول شماره همچنان. تهران بودند

با . بت بودکنندگان در مطالعه نیز مثارزیابی این گروه از شرکت
مالحظه در نظرات این گروه از افراد در مورد وجود پراکندگی قابل

طور کلی آسایش و راحتی ه، ب)7تا 1متغیرهاي (احساس راحتی 
عاملکه یدرحال. در بین رانندگان از سطح خوبی برخوردار بود

تطابق با صندلی در مورد مدل اسکانیا بسیار عالی و در مدل بنز 
فیت قابلیت اسپاین،هاي مدل آکیادر اتوبوس.بودتا حدودي خوب

کنندگان در کل نظر ارزیابی. شدن مناسبی نداشتنصب و فیکس
ها در شد وضعیت کمر آناز این وسیله بسیار خوب بود و سبب می

در حالت طبیعی و خنثی ) ساعت15تا 12(مدت طوالنی کارشان 
مورد . دباشنتهحفظ شده و استقبال خوبی از این وسیله داش

ها آن. ها در ناحیه پشت بودمثبت دیگر، جلوگیري از تعریق آن
اذعان داشتند که همواره از وسایل مشابه با عملکردهاي این 

ها به اندازه کدام از آناند، که البته هیچچنینی استفاده کرده
. استفیت مفید و مؤثر نبودهاسپاین

ی یکی از انواع وسایل حمایتی در این مطالعه ارزیابی ارگونومیک
فیت طی دو مرحله ارزیابی اختصاصی فقرات با نام اسپاینستون

توسط متخصصین ارگونومی و ارزیابی توسط کاربران صورت 
فیت از ابعاد دست آمده محصول اسپاینهبا توجه به نتایج ب. گرفت

و طرح خوبی برخوردار بوده و قابلیت تنظیم و سهولت استفاده 
اختالف ارتفاع نشسته بین صدك پنجم و نودوپنجم . سبی داردمنا

به این معنی که پشتی است،متر سانتی2/9جمعیت تقریبا 
بتواند براي کاربران صدك پنجم تا نودوپنجم جمعیت دصندلی بای

فیت داراي قابلیت تنظیم پشتی اسپاین. ]18[قابل استفاده باشد
که این میزان، اختالف ابعاد متر استارتفاع به اندازه ده سانتی

همچنین نتایج . دهدآنتروپومتریکی بین کاربران را پوشش می
حاصل از مطالعه نشان داد که میزان رضایت کاربران از عدم تعریق 

منفذ تعبیه 166در ناحیه پشت سطح خوبی داشته که دلیل آن 
که امکان تهویه هوا و تنفس استهاي این وسیله شده در کفی

را فراهم کرده و از تعریق در اثر گرما یا تماس طوالنی پوست
.کندمدت کمر با پشتی صندلی تا حد زیادي جلوگیري می

نماي جانبی) وبرو بنماي ر) الففیت بر روي صندلی کاربران نصب پشتی اسپاین-1شکل 
بالف

29/فیت ارزیابی ارگونومیکی محافظ ستون فقرات اسپاین

1393، بهار 1، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

شود که این مورد در ارزیابی میمورد از نتایج ارزیابی مشاهده
کننده جاي سؤال و تأمل اختصاصی نیز براي متخصصین ارزیابی

در مورد ارزیابی مربوط به قابلیت و سهولت استفاده . بود
12ي متغیرها(و ارزیابی وضعیت کلی آن نیز ) 11تا 8متغیرهاي (

بخش و خوبی از این وسیله ، نتایج بیانگر وضعیت رضایت)14تا 
. استبین کاربران اداري 

3الی 2ها بعد از در بین کاربران با کمردردهاي مزمن، ارزیابی
هاي مورد مطالعه در این پروژه هفته استفاده، نسبت به سایر گروه

). 2ول جد(تري برخوردار بود بخشتر و رضایتاز وضعیت مثبت
متغیرهاي (که، افراد در این گروه سطح آسایش و راحتی طوريهب

را بیشتر در رده مطلوب و عالی ارزیابی نموده و مشابه با ) 6تا 1
تر درخصوص تطابق با صندلی ها با وجود نتایج ضعیفسایر گروه

، قضاوت مثبت و خوبی را در )8و 7متغیرهاي (مورد استفاده 
از ) 12تا 9متغیرهاي (و سهولت استفاده مورد قابلیت تنظیم

آن ) 16تا 13متغیرهاي (فیت و همچنین وضعیت کلی اسپاین
. داشتند

آخرین گروه در انجام این پروژه رانندگان شرکت واحد شهر 
شودمالحظه می3که در جدول شماره همچنان. تهران بودند

با . بت بودکنندگان در مطالعه نیز مثارزیابی این گروه از شرکت
مالحظه در نظرات این گروه از افراد در مورد وجود پراکندگی قابل

طور کلی آسایش و راحتی ه، ب)7تا 1متغیرهاي (احساس راحتی 
عاملکه یدرحال. در بین رانندگان از سطح خوبی برخوردار بود

تطابق با صندلی در مورد مدل اسکانیا بسیار عالی و در مدل بنز 
فیت قابلیت اسپاین،هاي مدل آکیادر اتوبوس.بودتا حدودي خوب

کنندگان در کل نظر ارزیابی. شدن مناسبی نداشتنصب و فیکس
ها در شد وضعیت کمر آناز این وسیله بسیار خوب بود و سبب می

در حالت طبیعی و خنثی ) ساعت15تا 12(مدت طوالنی کارشان 
مورد . دباشنتهحفظ شده و استقبال خوبی از این وسیله داش

ها آن. ها در ناحیه پشت بودمثبت دیگر، جلوگیري از تعریق آن
اذعان داشتند که همواره از وسایل مشابه با عملکردهاي این 

ها به اندازه کدام از آناند، که البته هیچچنینی استفاده کرده
. استفیت مفید و مؤثر نبودهاسپاین

ی یکی از انواع وسایل حمایتی در این مطالعه ارزیابی ارگونومیک
فیت طی دو مرحله ارزیابی اختصاصی فقرات با نام اسپاینستون

توسط متخصصین ارگونومی و ارزیابی توسط کاربران صورت 
فیت از ابعاد دست آمده محصول اسپاینهبا توجه به نتایج ب. گرفت

و طرح خوبی برخوردار بوده و قابلیت تنظیم و سهولت استفاده 
اختالف ارتفاع نشسته بین صدك پنجم و نودوپنجم . سبی داردمنا

به این معنی که پشتی است،متر سانتی2/9جمعیت تقریبا 
بتواند براي کاربران صدك پنجم تا نودوپنجم جمعیت دصندلی بای

فیت داراي قابلیت تنظیم پشتی اسپاین. ]18[قابل استفاده باشد
که این میزان، اختالف ابعاد متر استارتفاع به اندازه ده سانتی

همچنین نتایج . دهدآنتروپومتریکی بین کاربران را پوشش می
حاصل از مطالعه نشان داد که میزان رضایت کاربران از عدم تعریق 

منفذ تعبیه 166در ناحیه پشت سطح خوبی داشته که دلیل آن 
که امکان تهویه هوا و تنفس استهاي این وسیله شده در کفی

را فراهم کرده و از تعریق در اثر گرما یا تماس طوالنی پوست
.کندمدت کمر با پشتی صندلی تا حد زیادي جلوگیري می

نماي جانبی) وبرو بنماي ر) الففیت بر روي صندلی کاربران نصب پشتی اسپاین-1شکل 
بالف
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و همکارانزینب کاظمی/ 30

1393، بهار 1، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

تیفنیاسپایصندلیپشتاندازهوابعادبرحسبیاختصاصیابیارزجهینتیفراوانعیتوز-2شکل

تیفنیاسپایصندلیپشتجنسومیتنظتیقابلبرحسبیاختصاصیابیارزجهینتیفراوانعیتوز-3شکل

استفادهموردیصندلباتیفنیاسپایپشتتطابقزانیمبرحسبیاختصاصیابیارزجهینتیفراوانعیتوز-4شکل

"بنز"و "آکیا"هاي واحد مدل فیت با صندلی راننده در اتوبوستطابق ضعیف و متوسط پشتی اسپاین-5شکل 
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و همکارانزینب کاظمی/ 30

1393، بهار 1، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

تیفنیاسپایصندلیپشتاندازهوابعادبرحسبیاختصاصیابیارزجهینتیفراوانعیتوز-2شکل

تیفنیاسپایصندلیپشتجنسومیتنظتیقابلبرحسبیاختصاصیابیارزجهینتیفراوانعیتوز-3شکل

استفادهموردیصندلباتیفنیاسپایپشتتطابقزانیمبرحسبیاختصاصیابیارزجهینتیفراوانعیتوز-4شکل

"بنز"و "آکیا"هاي واحد مدل فیت با صندلی راننده در اتوبوستطابق ضعیف و متوسط پشتی اسپاین-5شکل 
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و همکارانزینب کاظمی/ 30

1393، بهار 1، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

تیفنیاسپایصندلیپشتاندازهوابعادبرحسبیاختصاصیابیارزجهینتیفراوانعیتوز-2شکل

تیفنیاسپایصندلیپشتجنسومیتنظتیقابلبرحسبیاختصاصیابیارزجهینتیفراوانعیتوز-3شکل

استفادهموردیصندلباتیفنیاسپایپشتتطابقزانیمبرحسبیاختصاصیابیارزجهینتیفراوانعیتوز-4شکل

"بنز"و "آکیا"هاي واحد مدل فیت با صندلی راننده در اتوبوستطابق ضعیف و متوسط پشتی اسپاین-5شکل 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

he
.u

m
sh

a.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 10

http://johe.umsha.ac.ir/article-1-24-fa.html


31/فیت ارزیابی ارگونومیکی محافظ ستون فقرات اسپاین

1393، بهار 1، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

تیفنیاسپایپشتمشخصاتخصوصدرسازندهشرکتيادعایاختصاصیابیارزجهینتیفراوانعیتوز-6شکل

فیتتوزیع فراوانی نتایج ارزیابی کارمندان اداري از میزان راحتی اسپاین-1جدول

نوع متغیرردیف
عالی

)درصد(
خوب

)درصد(
متوسط

)درصد(
ضعیف

)درصد(
خیلی ضعیف

)درصد(
5/125/625/125/120احساس راحتی1
6/289/423/143/140کمتر در ناحیه کمراحساس فشار 2
03/141/576/280احساس فشار کمتر در ناحیه زانو3
3/141/573/143/140احساس خستگی کمتر4
25050250عدم تعریق در پشت5
0505/12255/12تطابق با صندلی مورد استفاده6
5/37255/125/125/12جابجایی و حمل آسان7
5/125/622500قابلیت تنظیم آسان8
5/37505/1200سادگی و اعمال حداقل نیرو براي تنظیمات9
3/149/426/283/140مناسب بودن محل قرارگیري تنظیمات10
3/149/429/4200قابلیت شستشو و حفظ بهداشت11
05/62255/120زیبایی ظاهري12
25505/1205/12وسیلهراحتی کلی 13
25505/125/120آسانی در استفاده از وسیله14

فیتتوزیع فراوانی کارمندان مبتال به کمردرد از میزان آسایش و راحتی اسپاین-2جدول

نوع متغیرردیف
عالی

)درصد(
خوب

)درصد(
متوسط

)درصد(
ضعیف

)درصد(
خیلی ضعیف

)درصد(
5/544/3601/90احساس راحتی1
5/544/3601/90احساس فشار کمتر در ناحیه کمر2
5/455/451/900احساس فشار کمتر در ناحیه زانو3
5/544/3601/90احساس خستگی کمتر4
5/542/183/2700عدم تعریق در پشت5
5/543/271/91/90مناسب بودن جهت اصالح وضعیت نشستن6
1/95/5402/182/18تطابق با صندلی مورد استفاده7
5/454/361/901/9جابجایی و حمل آسان8
5/543/272/1800قابلیت تنظیم آسان9

0
10
20
30

ضعیفخیلی ضعیف متوسط خوب عالی
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و همکارانزینب کاظمی/ 32

1393، بهار 1، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

فیتتوزیع فراوانی کارمندان مبتال به کمردرد از میزان آسایش و راحتی اسپاین-3جدول

نوع متغیرردیف
عالی

)درصد(
خوب

)درصد(
متوسط

)درصد(
ضعیف

)درصد(
خیلی ضعیف

)درصد(
4/364/361/91/91/9سادگی و اعمال حداقل نیرو براي تنظیمات10
5/452/184/3600مناسب بودن محل قرارگیري تنظیمات11
5/453/273/2700قابلیت شستشو و حفظ بهداشت12
2/185/542/181/90زیبایی ظاهري13
5/543/271/91/90راحتی کلی وسیله14
5/453/273/2700آسانی در استفاده از وسیله15
5/542/182/181/90کاهش میزان کمردرد بطور کلی16

فیتمیزان آسایش و راحتی اسپاینتوزیع فراوانی ارزیابی رانندگان شرکت واحد از -4جدول

نوع متغیرردیف
عالی

)درصد(
خوب

)درصد(
متوسط

)درصد(
ضعیف

)درصد(
خیلی ضعیف

)درصد(
7/167/667/1600احساس راحتی1
7/163/83000احساس فشار کمتر در ناحیه کمر2
07/16003/83احساس فشار کمتر در ناحیه زانو3
03/837/1600کمتراحساس خستگی4
4060000عدم تعریق در پشت5
07/167/167/660احساس فشار کمتر در ناحیه گردن6
03/337/16500احساس فشار کمتر در ناحیه شانه و بازو7
7/663/33000تطابق با صندلی مورد استفاده8
7/663/33000عدم تداخل در بستن کمربند9
7/667/167/1600وجود فضاي کافی بین شکم و فرمان در هنگام رانندگی10
7/663/33000عدم محدودیت در کنترل ابزارهاي کنترلی در هنگام رانندگی11
12
13

عدم محدودیت حرکتی در هنگام رانندگی
قابلیت تنظیم آسان

80
3/33

20
7/66

0
0

0
0

0
0

5050000نیرو براي تنظیماتسادگی و اعمال حداقل 14
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بحث
در این مطالعه ارزیابی ارگونومیکی یکی از انواع وسایل حمایتی 

فیت طی دو مرحله ارزیابی اختصاصی فقرات با نام اسپاینستون
ارزیابی توسط کاربران صورت توسط متخصصین ارگونومی و 

فیت از ابعاد دست آمده محصول اسپاینهبا توجه به نتایج ب. گرفت
و طرح خوبی برخوردار بوده و قابلیت تنظیم و سهولت استفاده 

اختالف ارتفاع نشسته بین صدك پنجم و نودوپنجم . مناسبی دارد
به این معنی که پشتی است،متر سانتی2/9جمعیت تقریبا 

بتواند براي کاربران صدك پنجم تا نودوپنجم جمعیت دی بایصندل
فیت داراي قابلیت تنظیم پشتی اسپاین. ]18[قابل استفاده باشد

متر است که این میزان، اختالف ابعاد ارتفاع به اندازه ده سانتی
همچنین نتایج . دهدآنتروپومتریکی بین کاربران را پوشش می

میزان رضایت کاربران از عدم تعریق حاصل از مطالعه نشان داد که 
منفذ تعبیه 166در ناحیه پشت سطح خوبی داشته که دلیل آن 

که امکان تهویه هوا و تنفس استهاي این وسیله شده در کفی
پوست را فراهم کرده و از تعریق در اثر گرما یا تماس 
طوالنی مدت کمر با پشتی صندلی تا حد زیادي جلوگیري

. کندمی
فیت در جلوگیري از خستگی و بهبود سم اثر اسپاینمکانی

این وسیله باشد "جانبهتأثیرات سه"تواند مربوط به آسایش می
یکی از : ایجاد عملکرد حمایتی در ناحیه لگن)1: که عبارتند از

گیرد خود میترین پوسچرهایی که فرد درحالت نشسته بهرایج
خیده، انحناي وضعیتی است که در آن لگن به سمت عقب چر

آید در میCناحیه کمري صاف شده و کل ستون فقرات به شکل 
که فرد در حال انجام کاري است که مجبور است به سمت و زمانی

فقرات، سر جلو نگاه کند باوجود تغییر وضعیت قرارگیري ستون
ماند که این خود باعث آسیب مفصل در همان حالت افقی باقی می

درنتیجه حفظ . ]19[شودها میدیگر مهرهبین ناحیه گردنی و 
- فیت با صاف نگهنیاسپا. ها اهمیت زیادي داردشکل طبیعی مهره

داشتن لگن و جلوگیري از انحناي آن به سمت عقب، به حفظ 
ها کمک کرده و باعث ایجاد یک انحناهاي طبیعی سایر مهره

ها نیز پوسچر مناسب شده و از ایجاد حالت کایفوز در مهره
با حمایت : عملکرد حمایتی ناحیه لومبار)2.کندمییشگیريپ

مستقیم این ناحیه، انحناي طبیعی آن حفظ شده و عضالت آن از 
)3. روندحالت انقباض مداوم درآمده و به حالت استراحت می

ها این بخش از مهره:ايهاي سینهحمایت بخش پایینی مهره
فیت که اسپاینهستندمسئول تحمل بخشی از وزن اندام فوقانی 

حمایتی را ایجاد کرده و درنتیجه فشار وارد بر ،براي این بخش
]. 20[شود عضالت کاهش یافته و منجر به خستگی دیررس می

بر روي اصول و همکاران اي که توسط اکچیپینتی در مطالعه
هاي پشتی صندلی صورت گرفته نیز به اهمیت طراحی و ویژگی

دلی و تأثیري که در ایجاد احساس راحتی نقش حمایتی پشتی صن
اي باشد گونههبدپشتی صندلی بای. استدر کاربر دارد، اشاره شده

که بتواند ناحیه کمر را حمایت کرده و همچنین در طراحی آن به 
از دیگر ملزومات پشتی . ]21[انحناهاي ستون فقرات توجه شود

محصولباشد که درصندلی، قابلیت تنظیم ارتفاع آن می
.استفیت مد نظر قرار گرفتهاسپاین

هاي دو هاي اداري و همچنین صندلیدر مورد برخی از صندلی
نشده و درستی نصبههاي شرکت واحد، وسیله بنوع از اتوبوس

هایی را سبب شده که علت احتمالی آن ضخامت طولی محدودیت
ه بر که عالواستها فیت از ناحیه ساپورت تا روي کفیاسپاین

ایجاد مشکل در نصب، در مواردي که صندلی از عمق کمی 
هاي لحاظ ابعاد آنتروپومتریک در صدكبرخوردار بوده و یا کاربر از

مالحظه عمق باشد، سبب کاهش قابلباالتري قرار داشته
هاي مورد استفاده و عدم تعادل فرد موقع نشیمنگاه در صندلی

در نتیجه کار کردن بر روي .شودنشستن و احساس ناراحتی او می
اي که بتوان آن را بر روي گونهههاي طراحی این وسیله بویژگی
هاي مختلف نصب کرد کارایی این وسیله را تا هایی با مدلصندلی

.حد زیادي باال برده و رضایت کاربران را افزایش خواهد داد
طور کلی درصد عالوه در این مطالعه مشاهده شد که بهبه
شامل (تري از افراد گروه داراي کمردرد نسبت به دو گروه دیگر باال

متغیرهاي مورد بررسی ) کارکنان اداري بدون کمر درد و رانندگان
اند که نشان دهنده رضایت بیشتر این را در حد عالی ارزیابی کرده

گرندین و . فیت در مقایسه با دو گروه دیگر استگروه از اسپاین
در مطالعه مشابهی به بررسی اثر یک 2013همکاران در سال 

وسیله حمایتی در ناحیه کمر بر پوسچر و میزان راحتی افراد سالم 
طبق نتایج حاصل از این مطالعه . و افراد داراي کمردرد پرداختند

در هر دو گروه استفاده از ساپورت لومبار باعث کمک به حفظ 
در میزان که وضعیت طبیعی لوردوز ناحیه کمري گردید درحالی

راحتی احساس شده توسط شرکت کنندگان تغییري مشاهده
]. 22[نشد 

گیرينتیجه
عضالنی در میان صنایع مختلف -شیوع باالي اختالالت اسکلتی
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1393، بهار 1، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

هاي گزاف و کاهش کارآیی در تواند منجر به تحمیل هزینهمی
لذا استفاده از وسایل حمایتی که با اصول ارگونومیک . صنعت شود

بایدشوند میهاآسیباند و منجر به پیشگیري از این دهطراحی ش
طراحی، ارزیابی و آموزش نحوه استفاده از . گیردمورد توجه قرار

متخصصیناین وسایل نیازمند یک کار گروهی و همکاري
.ارگونومی و تیم مهندسین است

تشکر و قدردانی
تحقیقاتی مصوب در دانشگاهطرح این مقاله برگرفته از یک 
بدین . باشدمی138/22/6/1390ه علوم پزشکی تهران با شمار

و کلیه ت فتحاز مسئولین محترم شرکوسیله نویسندگان مقاله 
. نمایندقدردانی مینمودندپژوهش ما را یاري این که در عزیزانی
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Abstract
Background & Objectives: In case of inappropriateness of the dimensions of chairs or when users feel pain
and pressure in their lumbar region due to poor posture, damage to the spine can be prevented using some
additional supports. The aim of this study was ergonomic evaluation of one of these supportive products
named “Spine Fit”.
Methods: In this descriptive and cross-sectional study, in the first stage, five ergonomists evaluated the
product regarding its dimension, adjustability, material, conformity, and manufacturer claims. Then, three
groups of workers including office workers, office workers with low back pain, and bus drivers filled out a
self-administered questionnaire after using Spine Fit.
Results: For the first stage, an acceptable adjustability and dimension was found. Conformity for different
kinds of office and bus seats was mostly fair. Findings from the second stage revealed that the subjects in
three groups were satisfied regarding seats comfort and ease of use. Concerning the conformity of Spine Fit,
it was in good level among office workers, while different levels of conformity were observed by drivers of
different models of bus.
Conclusion: Spine Fit supports back region based on its supportive role in pelvis, lumbar vertebrae column
and thoracic spine. Moreover, Spine Fit features that reduce sweating can improve individuals’ convenience.
Keywords: Spine Fit, Ergonomic evaluation, Back support.

Please cite this article as: Kazemi Z, Mazloumi A, Tarzi S, Hamzeiyan Ziarani M. Ergonomic assessment of a seat back
support (Spine Fit). Journal of Occupational Hygiene Engineering. 2014; 1(1):26-35.

1*. (Corresponding author) M.Sc Student of Ergonomics, Department of Occupational Health, School of Public Health,
Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran . Email: z-kazemi@razi.tums.ac.ir
2. Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences,
Tehran, Iran.
3. M.Sc Student of Occupational Health Engineering, Qhazvin University of work, Qhazvin, Iran.
4. M.Sc Student of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences,
Tehran, Iran.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

he
.u

m
sh

a.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://johe.umsha.ac.ir/article-1-24-fa.html
http://www.tcpdf.org

