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چکیده
زمینه و هدف:

وضعیت بدنی نامناسب در حین کار با رایانه میتواند باعث مشکلات اسکلتی عض لانی برای کاربران رایانه شود .این مطالعه

باهدف تأثیر یک برنامه آموزشی ارگونومی بر تصحیح وضعیت نامناسب بدنی در حین کار و کاهش دیگر عوامل آسیبزایی اسکلتی عضلانی
دریکی از واحدهای اداری شرکت ملی گاز ایران انجام شد.

مواد و روشها:

جامعه آماری پژوهش حاضر 83 ،نفر از کارکنان یک واحد اداری بودند .بعد از ارزیابی اولیه از وضعیت بدنی در حین

کار ،برنامه مداخله آموزشی ارگونومی جهت کاهش عوامل آسیبزایی اسکلتی -عضلانی در طی یک دوره دوماهه ،به کاربران داده شد .ارزیابی
وضعیت بدنی قبل و بعد از آموزش با استفاده از روش رولا انجام گردید ،سپس دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  13و توسط آزمون-
های آماری  chi-squareمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
یافتهها :بر اساس یافتهها امتیاز نهایی افراد قبل از آموزش حداقل  2و حداکثر  7میباشد و بعد از ارائه آموزش و باگذشت  3ماه از آن ،امتیاز
نهایی حداقل  3و حداکثر  4گردید .آزمون آماری chi-squareنشان داد که بین برنامه مداخله آموزش ارگونومی در کاهش عوامل آسیبزای
اسکلتی عضلانی و اصلاح وضعیت بدنی کاربران رابطه معناداری وجود دارد.

نتیجهگیری:

نتایج این تحقیق نشان داد برنامه آموزش ارگونومی میتواند یک روش بسیار مؤثر برای کاهش عوامل آسیبزایی اسکلتی

عضلانی باشد.

کلیدواژهها :ارزیابی پوسچر ،ارزیابی سریع اندام فوقانی ،اختلالات اسکلتی -عضلانی ،آموزش
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در تحقیق انجامشده توسط اسکالونا و همکاران در سال

مقدمه
اختلالات اسکلتی – عضلانی از شایعترین و

 2411مشخص گردید که بیشترین امتیاز  RULAدر بین

پرهزینهترین صدمات شغلی محسوب میشوند( .)1این

کارمندان یک شرکت مالی و اعتباری مربوط به ایستگاه

اختلالات عامل اصلی آسیبها و ناتواناییهای ناشی از کار

کاری پرسنل واریز وجه میباشد و سطح اقدامات

در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه میباشد(.)2

اصلاحی برای آنها  2و  3ارزیابی گردید( .)12مطالعهی

مطالعات نشان میدهد علت بیش از نیمی از غیبتها در

رمپل و همکاران در آلمان بر روی کاربران رایانه نشان داد

محیطهای کار اختلالات اسکلتی عضلانی میباشد( .)3بر

که بیشترین اختلال در نواحی گردن و شانه و سپس آرنج

اساس گزارش اخیر دفتر آماری ایالت متحده آمریکا

دیدهشده و علایم در افرادی که بیش از  6ساعت از رایانه

اختلالات اسکلتی – عضلانی  44درصد غرامتهای مرتبط

استفاده میکردند بیشتر بوده است( .)13تحقیقات تأثیر

با آسیبهای کار را به خود اختصاص میدهد و هزینهای

آموزش و تمرین درمانی را بر کاهش اختلالات کمر و

در حدود  45تا  54میلیون دلار در سال را شامل

شانه و اندام فوقانی نشان داده است( .)14وستگارد اثر

میشود( .)4افزایش شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی در

تمرینات ارگونومی را بر کاهش مشکلات اسکلتی عضلانی

محیطهای کاری ،ارتباط مستقیم با علل ارگونومیک محیط

کارمندان اداری که با رایانه کار میکنند موردبررسی

کار دارد ،بطوریکه عواملی همچون حرکات تکرارشونده،

قراردادند و بعد از  6ماه پیگیری مجدد به این نتیجه

وضعیت نامطلوب بدنی و کارهای تکراری ،بیش از سایر

رسیدند که آموزش عملی ارگونومی و فراهم کردن وسایل

عوامل ارگونومیک باعث افزایش این بیماریها

کار قابل تنظیم برای کارمندان در سلامت و بهداشت

میشود(.)5

کارمندان اثر مثبتی دارد(.)15

یکی از مشاغل که در آن مشکلات اسکلتی

هیگنت مطالعاتی مرتبط با مداخله انجام داده و به

عضلانی شایع است ،کار با رایانه است( .)6طبق برآوردها،

این نتیجه رسیده که مداخلاتی که به آموزش تکنیک

در سال  2444حدود  55درصد از کل مشاغل به نحوی

متمرکز بودهاند در کاهش میزان آسیب و بهبود شرایط

با رایانه سروکار داشتند( .)5مطالعات داخلی و خارجی

ارگونومی مؤثر نبودهاند( .)16پورتر و سگال نشان دادند

مختلفی در موردبررسی شیوع اختلالات اسکلتی –

که مداخله ارگونومیکی میتواند سبب کاهش دردهای

عضلانی کاربران رایانه انجامشده که ازجمله آن میتوان به

اسکلتی – عضلانی ناشی از کار در بین کارمندان اداری

مطالعه آکروف و همکاران اشاره کرد که به بررسی

شود( .)15مطالعه میرمحمدی و همکاران در سال  34و

اختلالات اسکلتی عضلانی کاربران کامپیوتر بانکهای

چوبینه و همکاران در سال  35به ترتیب بر روی اختلالات

کویت پرداخته و نتایج نشان میدهد که شیوع ()53/5

اسکلتی – عضلانی کاربران رایانه بانکهای یزد و شیراز

درصدی این اختلالات در ناحیه گردن ،کمر (51/1

در مقایسه سایر کارکنان اداری حاکی از آن بود که ،شیوع

درصد) ،شانه ( 44/2درصد) و پشت ( 33/4درصد)

اختلالات اسکلتی – عضلانی در ناحیه کمر و اندام فوقانی

میباشد( .)3نتایج تحقیقات نشان میدهد برنامه آموزش

در جمعیت موردمطالعه از اهمیت بالایی برخوردار است

ارگونومی به کاربران رایانه و دیگر افرادی که از مشکلات

(.)14 ,13

ارگونومیکی در شغل خود رنج میبرند ،میتواند باعث

با توجه به رشد فزایندهی کاربرد سیستمهای

پیشگیری و کاهش مشکلات اسکلتی عضلانی آنها

رایانهای در فعالیتهای اداری و شیوع بالای اختلالات

شود(.)11-4

اسکلتی – عضلانی و سایر خطرات شغلی در کاربران
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کلته و همکاران

رایانه و همچنین اهمیت پیشگیری از وقوع این اختلالات

ریسک فاکتورهای مورد ارزیابی درروش  RULAشامل

در میان این گروههای شغلی ،مطالعه حاضر باهدف تعیین

تعداد حرکات ،کار ماهیچهای استاتیک و اعمال نیرو

تأثیر یک برنامه آموزش ارگونومی بر کاهش عوامل

میباشند .در ابتدا امتیاز دو گروه ( Aدست و مچ ،ساعد

آسیبزایی اسکلتی عضلانی در کارکنان اداری یکی از

وبازو) و گروه ( Bگردن ،تنه و پاها) تعیینشده و سپس با

شرکتهای ملی گاز طراحی گردید .در پایان مطالعه

استفاده از جداول مربوطه این دو امتیاز ادغام یافته و امتیاز

بهمنظور افزایش سطح آگاهی و مهارت ارگونومیکی

نهایی بدست میآید .امتیاز نهایی به چهار سطح اقدامات

کاربران در شناسایی و پیشگیری از این اختلالات و ایجاد

تقسیمشده است :امتیاز  1و  2نشان میدهد که وضعیت

استراتژیهایی در جهت کنترل آنها ،اصول ارگونومی

کاری قابلقبول است ،امتیاز  3و  4بیانگر این است که

کاربران رایانه به افراد موردمطالعه آموزش داده شد و تأثیر

پتانسیل ابتلا در حدی است که نیاز به بررسی بیشتر دارد،

این آموزشها بر کاهش وضعیتهای نامناسب بدنی در

امتیاز  5و  6حاکی از آن است که پتانسیل ابتلا در حد نیاز

حین کار با رایانه مورد ارزیابی قرار گرفت.

به بررسی بیشتر بوده و ممکن است در آیندهای نزدیک
تغییرات اصلاحی در پست کار لازم شود و امتیاز  5یعنی
پتانسیل خیلی بالا بوده و در اولین فرصت بایستی پست

مواد و روشها
این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی و بهصورت

کار فرد اصلاح گردد(.)24

مقطعی قبل و بعد ) (before - afterمیباشد و جامعه

با توجه به ماهیت کار در این مطالعه که میزان

موردپژوهش ،کلیه کاربران رایانه شاغل دریکی از

فعالیت برای هر دودست یکسان میباشد مقدار امتیاز

واحدهای اداری شرکت ملی گاز میباشد که حائز شرایط

دست و مچ برای هر دو طرف یکسان در نظر گرفته شد.

ورود به مطالعه بودند ( 52نفر) .برای شناسایی افراد از

سپس آموزشهای ارگونومیک لازم از قبیل نحوه انجام

پروندههای سلامت شغلی افراد استفاده شد .افراد تحت

کار در ایستگاههای کاری ،وقفه کار و استراحت و

مطالعه کارکنان پایانههای کامپیوتری بودند که حداقل

ورزشهای ارگونومیک توسط  2نفر کارشناس در طی 5

دارای یک سال سابقه کار و  4ساعت کار با کامپیوتر در

جلسه  2ساعته با حضور در مکانهای اداری و از طریق

روز میباشد .داشتن بیماری اسکلتی عضلانی قبل از

سخنرانی جهت بهبود وضعیت کاری بصورت چهره به

اشتغال در این شغل و داشتن شغل دوم ازجمله معیارهای

چهره ارائه گردید .پس از گذشت  2ماه از آموزش ،به

خروج از این مطالعه میباشند.

محل کار مراجعه و مجدداً وضعیت بدنی این افراد در

بهمنظور اجرای پروژه مذکور در ابتدا در محل کار افراد،

حین کار با روش فوق مورد ارزیابی قرار گرفت .آنالیز

اطلاعات دموگرافیک آنها از طریق پرسشنامه مشخصات

آماری دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  14و

فردی ثبت گردید ،سپس شرایط کاری ،وضعیت بدن در

توسط آزمونهای آماری  chi-squareانجام گرفت.

حین کار و میزان آن با استفاده از روش ارزیابی

RULA

موردبررسی قرار گرفت .این روش از دسته روشهای
مشاهدهای است که توسط مک آتامنی و کورلت ()1443
ابداع گردید.

یافتهها
وضعیت دموگرافیکی افراد تحت مطالعه که همه
مرد بودند در جدول شماره  1ارائهشده است .یافتههای

در این روش بعد از مشاهده فرد در طول شیفت

بدست آمده از ارزیابی پوسچر به روش  RULAدر افراد

کاری و انتخاب پوسچر غالب ارزیابی صورت میگیرد.

موردمطالعه نشان میدهد که امتیاز نهایی افراد قبل از
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جدول  :1اطلاعات دموگرافیک افراد موردمطالعه ((n=25
ویژگیهای دموگرافیک

میانگین

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

سن (سال)

43/88

8/02

34

04

قد (سانتیمتر)

072/04

9/30

081

041

وزن (کیلوگرم)

73/81

03/00

98

40

سابقه کار مرتبط (سال)

9/41

4/19

42

0

متوسط ساعات کار در روز (ساعت)

4/47

2/470

8

3

جدول  :5توزیع فراوانی نمره رولا در افراد موردمطالعه ) (n=25قبل و بعد از آموزش
نمره رولا

بعد از آموزش

قبل از آموزش
فراوانی

درصد

درصد

فراوانی

0

2

2

8

 04/3درصد

4

0

 0/9درصد

30

 78/8درصد

3

2

2

4

 4/8درصد

4

04

 43/1درصد

2

2

1

07

 40/9درصد

2

2

7

1

 00/4درصد

2

2

جمع

40

 022درصد

40

 022درصد

جدول  :3میانگین اندکس  RULA scoreقبل و بعد از آموزش
گروه

بعد از آموزش

قبل از آموزش
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

گردن

0/44

2/47

0/04

2/33

شانه

0/34

2/47

0/74

2/40

آرنج

0/22

2/22

0/41

2/42

چرخش مچ دست

0/23

2/07

0/02

2/42

دست

0/23

2/09

0/79

2/30

تنه

0/43

2/72

0/74

2/12

پا

0/22

2/22

0/20

2/03

آموزش حداقل  3و حداکثر  5میباشد .امتیاز نهایی 1/4

بعد از آموزش به  2/44±4/45رسیده است .با انجام تست

درصد از افراد  3بوده است ،یعنی باید تحقیقات دقیق و

 chi-squareمشخص گردید که این اختلاف با

P->4/441

بیشتری بر روی پوسچر صورت بگیرد .در  34/6درصد از

 valueازنظر آماری معنیدار میباشد .در مورد دیگر

افراد امتیاز  5و  51/4درصد از افراد امتیاز  6بدست آمد و

اندکس های رولا ،میانگین اندکس مچ دست افراد قبل از

این بدان معناست که باید بهزودی تغییرات و اصلاحات و

مداخله  1/44بوده است که بعد از انجام مداخله به 1/14

نیز تحقیقات دقیقتر صورت گیرد .بعد از ارائه آموزش و

رسید؛ همچنین میانگین اندکس گردن قبل از آموزش

گذشت  2ماه از آن ،امتیاز نهایی افراد حداقل  2و حداکثر

 2/55بوده که پسازآن  1/25شده است ،میانگین اندکس

 4بوده است .بطوریکه بعد از آموزش 15/4 ،درصد افراد

تنه قبل و بعد از آموزش به ترتیب  2/34و  1/53بوده

به امتیاز  53/3 ،2درصد افراد به امتیاز  3و  5/3درصد به

است (جدول )3؛ بنابراین نتایج حاکی از آن است که

امتیاز  4رسیدند (جدول  .)2میانگین و انحراف معیار

اندکس های گردن ،شانه ،آرنج ،دست و تنه پس از

 RULA Scoreقبل از آموزش  5/51±4/55بوده است و

آموزش افراد کاهشیافته است.
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هیچ موردی از امتیازهای  5یا  6نیز مشاهده نشد .درواقع

بحث
در مطالعه انجامشده ،پوسچر افراد به روش
 RULAارزیابی گردیده و سپس در زمینه ارگونومی به

مداخله ارگونومیک مبتنی بر آموزش و یادگیری در آن
مطالعه نیز در اصلاح پوسچرهای کاری مؤثر بود(.)24

افراد آموزش داده شد .امتیاز از حداقل  3و حداکثر  ،5در

تأثیر آموزش در مطالعات دیگری نیز مشاهدهشده

قبل از آموزش به حداقل  2و حداکثر  4بعد از آموزش

است ،ازجمله در پژوهشی که توسط یعقوبی و همکارانش

تغییر یافت که حاکی از اثربخشی آموزش بر پوسچر افراد

بر روی وضعیت کاری  64نفر از دانشجویان قبل و بعد از

بوده است .همچنین نتایج حاکی از آن است که اندکس

طی دوره آموزش یکروزه در زمینه اصول ارگونومیک در

های گردن ،شانه ،آرنج دست ،تنه و پا پس از آموزش

دندانپزشکی بررسی شد ،نتایج نشان داد که وضعیت بدن

افراد کاهشیافته است.

 44/2درصد از دانشجویان در حین کار در سطح متوسط

در مطالعه مشابهی که توسط یحیی رسولزاده بر

و بالا بوده و نیاز به اصلاح داشته و باید از دوره

روی کاربران کامپیوتر یک شرکت صنعتی انجام شد،

آموزشهای ارگونومیک جهت بهبود وضعیتهای کاری

 13/3درصد افراد ،امتیاز  3و  63/6 ،4درصد افراد امتیاز 5

استفاده شود(.)25

و  15/6 ،6درصد امتیار  5داشتند ،بهعبارتدیگر کل افراد

نتایج این پژوهش بامطالعه حاضر در مورد بهبود

تحت بررسی دارای درجات مختلف پتانسیل ابتلا به

شرایط کاری بعد از آموزشهای ارگونومیک و معنیدار

اختلالات اسکلتی – عضلانی بودند( .)21در تحقیق

شدن نمره  RULAهمخوانی دارد .از دلایل بالا بودن امتیاز

دیگری بر روی کاربران رایانه در دانشگاه سلطان قابوس

فوق میتوان استفاده از صندلیهای نامناسب ،بالا بودن

در عمان با عنوان ارگونومی اداری :نقصهای طراحی کار

ساعات کاری کاربران رایانه ،عدم انجام حرکات نرمشی

در سال  2445صورت گرفت11/4 ،درصد از افراد امتیاز

در فواصل زمانی معین در هنگام کار با رایانه و غیره نام

 3و 61/5 ،4درصد آنها امتیاز  5و  6و 25/1درصد از

برد .در مطالعه یکتایی و همکاران بر روی تأثیر آموزش

افراد امتیاز  5را داشتند()22؛ در پژوهش حاضر قبل از

بر کاهش اختلالات اسکلتی-عضلانی مشاهده شد که

آموزش 1/1درصد افراد امتیاز 35 ،3درصد امتیاز  5و ،6

آموزش و انجام تمرینات کششی بهطور قابلتوجهی میزان

14درصد امتیاز  5داشتند ،که تقریباً مشابه مطالعات قبل

بروز اختلالات اسکلتی-عضلانی را کاهش داده است(.)26
ویلجانن و همکاران در بررسی خود تأثیر برنامه-

است.
در مطالعات انجامشده بر روی کاربران رایانه یزد

های آمورشی را بر روی کاهش مشکلات ارگونومیک

پس از آموزش کاربران در زمینه اصلاحی پوسچر ،نمره

ناشی از کار مؤثر میدانند( .)25مطالعه شجاعیان و

رولا  3و  4از  11/4درصد قبل از آموزش ،به 5/35

همکاران بر روی آموزش در کاهش پتانسیل اختلالات

درصد؛ نمره  5و  6از  61/5درصد قبل از آموزش ،به

اسکلتی-عضلانی نشان داد که آموزش مناسب میتواند در

 51/4درصد و نمره  5از  25/1درصد به  12/4درصد

بهبود پوسچر نامناسب مؤثر باشد( .)23در مطالعه حبیبی و

تغییر یافت( .)23در مطالعهای که توسط کیلو ری

همکاران مشاهده شد که نمره روش ارزیابی پوسچر

انجامشده مشخص شد که اکثر پوسچرهای کارکردی

 OWASدر کاربران کامپیوتر بعد از ارائه آموزش کاهش

(54درصد) در افراد تحت پژوهش ،امتیاز نهایی  4و

معناداری داشته است( .)24درواقع بسیاری از این

24درصد امتیاز بین  5-6داشتند و 64درصد از این

مطالعات بیانکننده این موضوع میباشد که آموزشهای

امتیازها بعد از انجام مداخله به امتیاز  3تبدیل شدند و

مناسب در مورد شیوههای صحیح انجام کار میتواند در
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 عضلانی-آموزش ارگونومی بر کاهش عوامل آسیبزایی اسکلتی

 تلاش در ارتقاء سطح آگاهی افراد در،شرایط موجود

عضلانی مؤثر بوده و تأییدکننده-بروز اختلالات اسکلتی

.تمامی حیطههای کاری ازجمله کاربران رایانه را میطلبد

.نتایج این مطالعه است

البته بایستی توجه داشت که این اصلاحات پوسچر افراد را

بهطورکلی نتایج حاصل از مطالعه نشان میدهد که

به مدت طولانی در حالت نرمال نگه نمیدارد؛ لذا لزوم

عضلانی اندام فوقانی-اکثر کارمندان از اختلالات اسکلتی

آموزش بیشتر و تداوم آن و همچنین اصلاح تجهیزات

 شرایط موجود در کاربران رایانه در وضعیت.شاکی بودند

ایستگاه کاری احساس میشود تا از اختلالات اسکلتی

مناسبی نبوده و نیازمند تغییرات اساسی و بهبود شرایط و

.عضلانی آتی پیشگیری گردد

 از سویی دیگر با توجه به تأثیر.ایستگاه کاری است
آموزش بر بهبود پوسچر کاری و بهینه کردن هرچه بیشتر
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Abstract
Background and aims: Awkward posture can cause
musculoskeletal disorders while working with computers for the
computer users. the aim of this study was to evaluate the effect
of an ergonomic training program in poor condition physically at
work and reduction of other causes of musculoskeletal disorders
in one of the subsidiaries of National Iranian Gas Company.
Evaluation of posture before and after the training was done by
Rula.
Methods: The statistical population consisted of 52 employees
had an administrative unit. After an initial assessment of body
condition during operation, ergonomics intervention program to
reduce the factors causing musculoskeletal disorders over a
period of two months was given to the users. Then the data using
SPSS version 19 and by chi-square and t-test analysis was
performed.
Results: the final score is based on a minimum of three and
maximum of seven subjects before training and over two months,
the final score was a minimum of 2 and maximum of 4.
Conclusion: Chi-square test showed a significant effect between
ergonomic training intervention programs on reduction of
awkward musculoskeletal postures of users.
Keywords: posture assessment, Rapid Upper Limb Assessment,
musculoskeletal disorders, training
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