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چکیده
مقدمــه: در دهــه اخیــر، بــا توجــه بــه توســعه فــن آوری، بیشــتر مشــاغل و کارها بــه اســتفاده از رایانــه نیــاز دارند. 
ــود  ــت. وج ــون شده اس ــغلی گوناگ ــیب های ش ــه آس ــر ب ــی منج ــای ارگونوم ــاره وضعیت ه ــات درب ــدان اطالع فق
ــالالت اســکلتی-عضالنی  ــه کاهــش اخت ــا ب ــتفاده از برخــی نرمش ه ــاعات کاری و اس ــن س ــتراحت بی ــان اس زم
ــرم افــزار ارگوفیدبــک و ارزیابــی کاربردپذیــری آن در کارکنــان  کمــک می کنــد. هــدف ایــن مطالعــه طراحــی ن

اداری می باشــد.
روش  کار: در ایــن مطالعــه 30 نفــر از کارکنــان اداری شــرکت کردنــد. در مرحلــه اول عالیــم اســکلتی-عضالنی 
بــه وســیله چــک لیســت نقشــه بــدن انســان کنتــرل شــد. ســپس امتیــاز بــورگ توســط شــرکت کنندگان قبــل 
از مداخلــه و در پایــان یــک روز کاری تکمیــل شــد. ســپس نــرم افــزار بــه مــدت دو هفتــه بــر روی سیســتم های 
آنهــا نصــب و اســتفاده شــد. بعــد از مــدت دو هفتــه ای، امتیــاز بــورگ مجــدداً تکمیــل می شــد و بــا پرسشــنامه 
ســاس میــزان کاربردپذیــری نــرم افــزار توســط محقــق ارزیابــی شــد. تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از آمــار 
توصیفــی )میانگیــن و انحــراف معیــار( و آزمــون اســتنباطی ویلکاکســون بــا بکارگیــری نــرم افــزار SPSS نســخه 

19 انجــام شــد.
یافته هــا: نتایــج نشــان داد کــه در امتیــاز بــورگ قبــل و بعــد از مداخلــه، تفــاوت آمــاری معنــاداری مشــاهده 
ــرم افــزار رضایــت داشــتند و نمــره رضایــت پرسشــنامه ســاس میانگیــن  ــران از ن شــد )P> 0/05 (. اغلــب کارب

ــد. ــزارش ش ــد گ ــدود 82/25 درص ــدی ح رضایت من
نتیجه گیــری: بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه، کارکنــان اداری از نــرم افــزار رضایــت داشــتند و ایــن نــرم افــزار 

می توانــد در طوالنــی مــدت بــه کاهــش اختــالالت اســکلتی-عضالنی کمــک کنــد.

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی 
همدان محفوظ است.

DOI: 10.21859/joe-0402347

تاریخ دریافت مقاله: 1394/09/21
تاریخ پذیرش مقاله: 1395/04/05

واژگان کلیدی:
نرم افزار
رضایت

کاربردپذیری
ارگونومی

آسیبف

مقاله پژوهشی
دوره 4، شماره 2، تابستان 95

مجله ارگونومی

مقدمه
در دنیــای امــروز، رایانــه ابــزاری مهــم، مؤثــر و پرکاربــرد در 
و  ادارات  از  بســیاری  اســت.  شــده  تبدیــل  کاری  محیط هــای 
ســازمان ها از رایانــه بــرای افزایــش ســرعت در کارهــا بهــره 
ابــزار در محیط هــای  ایــن  از ظهــور  می گیرنــد ]1-3[. قبــل 
کاری، کارکنــان فعالیــت فیزیکــی بیشــتری داشــتند و بــرای 
ــار میــز خــود را تــرک  ــه چندیــن ب انجــام کارهــای مختلــف روزان
ــدا  ــی پی ــه ای دسترس ــا نام ــند ی ــده، س ــه پرون ــا ب ــد ت می کردن

ــد. کنن
ــرور  ــه م ــط کار، ب ــه محی ــه ب ــاوری و ورود رایان ــرفت فن ــا پیش  ب
فعالیت هــا و وظایــف حالــت تخصصــی پیــدا کردنــد و شــرایط بــه 
ــه ای شــده کــه کارکنــان ممکــن اســت ســاعت ها پشــت میــز  گون
ــراری،  ــرکات تک ــام ح ــند. انج ــت باش ــغول فعالی ــود مش کاری خ

محــدود بــودن، تمرکــز بــر صفحــه نمایشــگر و اســتفاده از صفحــه 
ــارهای  ــرض فش ــراد در مع ــه اف ــده ک ــث ش ــواره باع ــد و موش کلی
ــاال  ــان و ب ــت زم ــا گذش ــند ]2-6[. ب ــود باش ــدن خ ــر ب ــتا ب ایس
رفتــن ســابقه کار، آســیب های بینایــی و اســکلتی-عضالنی در 
ــود  ــتر می ش ــو بیش ــر و زان ــچ، کم ــازو، م ــانه، ب ــردن، ش ــه گ ناحی
قســمت ها شــکایت  ایــن  در  از درد  کارکنــان  اغلــب  و   ]6-1[
می کننــد. متخصصــان ارگونومــی از طریــق اعمــال مداخــالت 
ــرای کارکنــان  ارگونومــی، میــزان آســیب را کاهــش می دهنــد و ب
شــرایط راحت تــر و ایمن تــری را در محیــط کار فراهــم کننــد و در 
ــه  ــد ]4[. ب ــش می یاب ــازمان، افزای ــی س ــره وری و بازده ــت به نهای
ــان اداری  ــاالی کارکن ــت نســبتاً ب ــل جمعی ــه دلی نظــر می رســد ب
ــن مشــاغل شده اســت ]5,  ــه ای ــروز آســیب ها، توجــه خــاص ب و ب
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ــط  ــتراحت در محی ــای اس ــه بازه ه ــد ک ــان می ده ــات نش  مطالع
ــد  ــد باش ــیب ها مفی ــگیری از آس ــت پیش ــد در جه اداری می توان
ــت از کار  ــامل دس ــد ش ــتراحت می توان ــای اس ــن بازه ه ]7-9[. ای
ــه توصیه هــای  ــی ارائ ــه صــورت کل ــدم زدن و ب کشــیدن، کمــی ق
ارگونومیکــی در ایــن زمینــه اســت ]7[. امــا نکتــه مهــم ایــن اســت 
ــه  ــد ک ــوش می کنن ــراد فرام ــن کار اف ــع درحی ــی از مواق ــه خیل ک
ــز کار خــود در  ــداوم پشــت می ــه صــورت یکنواخــت و م ــدر ب چق
ــن مشــکل در ســطح  ــت هســتند. شناســایی ای حــال انجــام فعالی
ــه  ــه ب ــالم وقف ــرای اع ــا ب ــعه نرم افزاره ــه توس ــر ب ــی منج جهان

ــت ]1, 3[. ــه گشته اس ــتفاده از رایان ــر در اس کارب
یکــی از راهکارهــای ارگونومیکــی ارائــه تمرین هــای ورزشــی بــرای 
ــر بســزایی درســالمت  ــد تأثی ــر اســت کــه می توان اندام هــای درگی
ــن  ــه ای ــزار ب ــان نرم اف ــی از طراح ــد ]8[. برخ ــان داشته باش کارکن
ــد ]9, 10[  ــه کرده ان ــگیری از آن توج ــای پیش ــیب و روش ه آس
ــه  ــراد در حیــن کار ارائ ــه اف ــی را جهــت هشــدار ب ــرم افزارهای و ن
داده انــد. در ایــن نرم افزارهــا مــدت زمــان کاری و زمــان اســتراحت 
ــان  ــس از زم ــت و پ ــف شده اس ــراد تعری ــام اف ــرای تم ــی ب معین
ــود. در  ــالم می ش ــر اع ــه کارب ــتراحت ب ــان اس ــخص، زم کاری مش
ــروع  ــان کاری و ش ــام زم ــس از اتم ــا پ ــن نرم افزاره ــی از ای برخ
زمــان اســتراحت، مجموعــه ای از نرمش هــای ارگونومیــک نیــز بــه 

ــود. ــه می ش ــر توصی کارب
 بــا در نظــر گرفتــن میــزان آســیب های تنــش تکــراری و جمعیــت 
ــه نظــر می رســد کــه  ــاالی شــاغل در واحدهــای اداری، ب نســبتاً ب
ــرد  ــرد ف ــان کارک ــا زم ــب ب ــه متناس ــع ک ــزار جام ــرم اف ــود ن وج
ــد باشــد ]5, 11, 12[. در  ــک مناســب دهــد، مفی ــر فیدب ــه کارب ب
ــزار  ــرم اف ــری ن ــرد پذی ــزان کارب ــی می ــدف ارزیاب ــه ه ــن مطالع ای
ــرد  ــت ف ــزان فعالی ــا می ــب ب ــه متناس ــت ک ــاخته اس ــق س محق
بتوانــد فیدبــک الزم را بــه کاربــر بدهــد. همچنیــن تأثیــر اســتفاده 
ــز  ــط کار نی ــراد در محی ــی اف ــزان راحت ــزار در می ــرم اف ــن ن از ای

ســنجیده شــد.

روش کار
ــرم  ــی ن ــش اول طراح ــه بخ ــت ک ــه داش ــش دو مرحل ــن پژوه ای

ــود. ــزار ب ــرم اف ــری از ن ــی کاربردپذی ــش دوم ارزیاب ــزار و بخ اف

طراحی نرم افزار
ــک  ــه ریس ــه ب ــا توج ــزار، ب ــرم اف ــن ن ــی ای ــور طراح ــه منظ ب
ــامل  ــه ش ــغلی ک ــیبهای ش ــروز آس ــک در ب ــای ارگونومی فاکتوره
مــدت زمــان فعالیــت، ســرعت اســتفاده از رایانــه و زمان اســتراحت 
مــورد نیــاز در حیــن انجــام کار اداری و کار بــا رایانــه از مطالعــات 
ــد  ــه ش ــر گرفت ــزار در نظ ــرم اف ــی ن ــتخراج و در طراح ــی اس قبل
ــی  ــناختی و روانشناس ــل ش ــن عوام ــر گرفت ــا در نظ ]5, 6, 13[. ب

ــا در  ــی نماده ــای طراح ــق راهنم ــر طب ــاد ب ــگ، نم ــاب رن انتخ
ــت.  ــی صــورت گرف ــن ارگونوم ــوگل ]14-17[ و نظــر متخصصی گ
ــرم  ــن ن ــه ای ــه تولیــد شــکل اولی ــن فاکتورهــا منجــر ب ترکیــب ای

ــزار شــد. اف
و  محققیــن  بــا  جلســه  چندیــن  طــی  طــرح  اولیــه  نمونــه 
ــرار  ــزار و ارگونومــی مــورد بحــث و بررســی ق ــرم اف متخصصیــن ن
گرفــت و در مــورد نحــوه چیدمــان و ترتیــب تصویــر و نحــوه بــاال 
آمــدن نــرم افــزار بــه نتیجــه نهایــی رســیده شــد. بــا کمــک یــک 
ــرم  ــاخت ن ــل س ــه ای، مراح ــای رایان ــرم افزاره ــس ن ــه نوی برنام
افــزار انجــام شــد. پــس از نصــب نــرم افــزار و فعــال شــدن برنامــه، 
نــرم افــزار بــه کاربــر معرفــی شــد کــه" بــر اســاس میــزان کارکــرد 
ــالم و  ــا س ــود ت ــن می ش ــش تعیی ــتراحت و نرم ــان اس ــما زم ش
ــای  ــداد کلیک ه ــق تع ــر از طری ــرد کارب ــد". کارک ــد بمانی کارآم
رایانــه ســنجش شــد و بــا در نظــر گرفتــن متوســط ســرعت تایــپ 
ــی و  ــینه باالی ــه بیش ــت 40 دقیق ــان فعالی ــرای زم ــه ب در دقیق
پایینــی تعییــن شــد تــا از ایــن طریــق زمــان اســتراحت کاربــران 

ــردد. ــخص گ مش
ــان  ــزار، زم ــرم اف ــق ن ــت کاری از طری ــان فعالی ــام زم ــس از اتم پ
ــان  ــرش زم ــر اعــالم می شــود. در صــورت پذی ــه کارب اســتراحت ب
ــا  ــه نرمش ه ــه ای از 4 مجموع ــر، مجموع ــق کارب اســتراحت از طری
اجــرا می گــردد. نرمش هــا بــه طــور تصادفــی از طریــق نــرم افــزار 
انتخــاب می شــد و هــر مجموعــه 3 نرمــش را در برمی گیــرد 
ــا  ــی، کمــر، ســاق پ ــدام فوقان کــه شــامل نرمــش ســر وگــردن، ان
ــح ســاده و مختصــر  ــا توضی ــری ب ــا تصوی و چشــم اســت. نرمش ه
ــر موســیقی مناســب در محیــط کار  ــا نظــر کارب ــق ب ــوده و مطاب ب
پخــش می شــد. در صورتــی کــه کاربــر بــه دالیلــی امــکان اجــرای 
ــرم  ــرده و ن ــال ک ــروج را فع ــه خ ــد، گزین ــته باش ــش را نداش نرم
افــزار ارگونوفیدبــک غیرفعــال می شــد. صفحــه نرمــش بســته 
شــده تــا زمــان اســتراحت بعــدی بــه صــورت خــودکار اجــرا شــود 

ــر اعــالم گــردد. و بــه کارب
تعــداد  حداقــل  ســاس  کاربردپذیــری  مطالعــات  در 
ــات  ــد ]18[. مطالع ــنهاد داده ان ــر پیش ــارکت کنندگان را 12 نف مش
مقایســه ای بــرای تعییــن کاربردپذیــری کــه در آن هــا تعــداد 
مشــارکت کنندگان بیــن 25-8 باشــند، معتبــر خواهــد بــود ]19[.
ــاغل در  ــان ش ــر از کارکن ــر روی 30 نف ــی، ب ــه مقطع ــن مطالع ای
ــتان  ــتان های اس ــی از بیمارس ــه( یک ــران رایان ــش اداری )کارب بخ
ــازمان  ــوزش س ــر آم ــای الزم از دفت ــد. مجوزه ــام ش ــران انج ته
بــه  آن ســازمان کســب شــد.  و حراســت  اجتماعــی  تأمیــن 
ــد و  ــح داده ش ــه و روش کار توضی ــدف مطالع ــرکت کنندگان ه ش

ــدند. ــه ش ــخصی وارد مطالع ــت ش ــی و رضای ــا آگاه ب
کارکنانــی کــه حداقــل ســابقه یــک ســال کار بــا رایانه را داشــتند و 
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همچنیــن روزانــه حداقــل 3 ســاعت از رایانــه اســتفاده می کردنــد 
وارد مطالعــه شــدند و کارکنانــی کــه ایــن معیارهــا را نداشــتند از 
مطالعــه حــذف شــدند. ابتــدا اطالعــات دموگرافیــک )ســن، جنــس، 
ســابقه کار، تحصیــالت( از شــرکت کننده هــا افــراد پرســش و ثبــت 
ــدن  ــخص ش ــت مش ــدن جه ــه ب ــت نقش ــک لیس ــپس چ ــد. س ش
ــه توســط شــرکت کنندگان  ــا رایان ــاک در حیــن کار ب نواحــی دردن
ــط  ــز توس ــورگ )BORG( نی ــار ب ــن معی ــد. همچنی ــل ش تکمی

آنهــا بــرای یــک روز کاری تکمیــل شــد.
بعــد از جمــع آوری ایــن اطالعــات، نــرم افــزار ارگــو فیدبک توســط 
مســئول فــرآوری داده هــای بیمارســتان بــر روی رایانه هــای مــورد 
ــزان  ــاس می ــر اس ــک ب ــو فیدب ــزار ارگ ــرم اف ــد. ن ــب ش ــر نص نظ
ــد  ــر از مــوس و صفحــه کلی ــزان اســتفاده کارب ــر می اســتفاده کارب
فعــال شــده و بــه شــرکت کننده هــا در زمــان اســتراحت، حــرکات 
ــه مــدت دو هفتــه  کششــی آمــوزش داده شــد. شــرکت کنندگان ب
از ایــن نــرم افــزار اســتفاده کردنــد و ســپس میــزان رضایــت افــراد 
ــری  ــت کاربردپذی ــک لیس ــک چ ــا کم ــه ب ــزار مربوط ــرم اف از ن
ــزان  ــن می ــد. همچنی ــرار گرفتن ــی ق ــورد ارزیاب سیســتم )SUS( م
فشــار کاری نیــز بــا کمــک معیــار بــورگ بعــد از دو هفتــه مجــدد 

مــورد مــورد بررســی قــرار گرفــت.

SUS پرسشنامه 
ــی  ــای ارزیاب ــی از ابزاره ــتم یک ــری سیس ــرد پذی ــنامه کارب پرسش
ــنامه  ــن پرسش ــد. ای ــی ش ــروک طراح ــان ب ــط ج ــه توس ــت ک اس
شــامل 10 ســؤال بــوده کــه بــا اســتفاده از مقیــاس لیکــرت بــه پنج 
ــدی شده اســت.  ــه بن ــق رتب ــاًل مواف ــا کام ــف ت ــاًل مخال درجــه کام
بــر اســاس پرسشــنامه، رضایــت کلــی کاربــران اندازه گیــری 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــؤال 5 گزین ــاس 10 س ــنامه س ــود. پرسش می ش
امتیــاز هــر ســؤال از صفــر تــا چهــار می باشــد. جهــت بــه دســت 
ــک  ــاز ی ــرد ]1, 3, 5, 7, 9[ امتی ــؤاالت ف ــرای س ــره ب آوردن نم
ــؤاالت زوج ]2, 4, 6,  ــرای س ــر و ب ــی کس ــه انتخاب ــد از گزین واح
ــع  ــم می شــود. جم ــج ک ــدد پن ــی از ع ــه انتخاب 8, 10[ امتیازگزین
ــه دســت  ــی ب ــت نمــره نهای ــن نمــرات در 2/5 ضــرب و در نهای ای
ــد ]20[.  ــا 100 می باش ــن 0 ت ــددی بی ــی، ع ــره نهای ــد. نم می آی
امتیــاز 55% یــا بیشــتر نشــان دهنده رضایتمنــدی و کمتــر از 
ــی  ــی پایای ــد ]21, 22[. بررس ــدی می باش ــدان رضایتمن 55% فق
ــکاران در دانشــگاه  ــت و هم ــی نســخه فارســی توســط دیان و روای

ــز انجــام شــد ]23[. تبری
ــا  ــده ی ــالش درک ش ــدت ت ــاس ش ــت BORG مقی ــک لیس چ
ــورگ  ــط ب ــه 1960 توس ــی در ده ــی از کار فیزیک ــترین ناش اس
ــدازه  ــالش، ان ــزان ت ــرد از می ــتنباط ف ــوم اس ــد. مفه ــی ش معرف

ــد  ــتنباط می توان ــن اس ــت. ای ــی اس ــت بدن ــدت فعالی ــری ش گی
ــکلتی-عضالنی و  ــی، اس ــتم های قلبی-تنفس ــع سیس ــد منب از چن
ــی  ــای روان ــی، شــیمیایی و فاکتوره ــی، حرارت ــای مکانیک گیرنده ه
ماننــد انگیــزش، آمــوزش و ناســازگاری شــغلی ناشــی شــود. 
مقیــاس اصلــی بــورگ، مقیــاس 15 امتیــازی می باشــد کــه میــزان 
تــالش را در یــک گســتره 6 تــا 20 انــدازه گیــری می کنــد. بــورگ 
در تحقیقــات بعــدی، یــک مقیــاس نســبی طبقــه بنــدی شــده بــه 
نــام مقیــاس 10 امتیــازی ارائــه کــرد کــه میــزان تــالش را در یــک 
ــاز فشــار  ــدازه گیــری می کنــد ]24[. امتی ــا 10 ان گســتره صفــر ت
بــرگ بــا مقیــاس لیکــرت از 10 نمــره تشــکیل شــده کــه هــر فــرد 
ــدون دشــواری(  ــر اســاس فشــار کاری و فعالیتــش از نمــره 0 )ب ب
ــا 9 )حداکثــر مقــدار دشــواری( یــک عــدد را انتخــاب می کنــد.  ت
پایایــی و روایــی مقیــاس بــورگ در نســخه فارســی توســط حبیــب 
اهلل دهقــان و همــکاران در دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان انجــام 

شــده اســت ]25[.
 آنالیــز داده هــا بــه روش آمــار توصیفــی و تحلیلــی )آزمــون 
ویلکاکســون( بــا نــرم افــزار )SPSS ver.19( انجــام گرفــت.

یافته ها
ــر )46/7%( زن و  ــدند، 14 نف ــه ش ــه وارد مطالع ــردی ک از 30 ف
ــورد  ــد. بیشــتر شــرکت کننــدگان م ــرد بودن ــر )53/3%( م 16 نف
ــابقه  ــتند. س ــم داش ــر از دیپل ــالت باالت ــه )73/3%( تحصی مطالع
کاری 40% بیــن 5-1 ســال و 73/3% آن هــا کمتــر از 10 ســال در 
شــغل مــورد نظــر بودنــد. اکثرکاربــران )80%( بیــش از 5 روز در 
هفتــه و 73/3% از آن هــا روزانــه بیشــتر از 5 ســاعت کار رایانــه ای 
ــرار  ــنی 32-27 ق ــروه س ــراد )53/3%( در گ ــب اف ــتند. اغل داش
ــا را  ــرکت کننده ه ــک ش ــات دموگرافی ــدول 1- اطالع ــتند. ج داش

ــد. ــان می ده نش
جــدول 2 فراوانــی اختــالالت اســکلتی-عضالنی شــرکت کننده هــا 
ــد،  ــخص می باش ــدول مش ــه از ج ــور ک ــد. همانط ــان می ده را نش
فراوانــی اختــالالت در قســمت گــردن و شــانه بیشــتر بــوده اســت.
جدول 3 توزیع نمرات فشــارکاری قبل و بعد از مداخله را بر اســاس 

مقیاس بورگ نشــان می دهد. قبل از مداخله فشــار کاری زیاد بود 
.)P > 0/05( که بعد از مداخله کاهش معنی داری را نشــان داد

ــه را  ــد از مداخل ــل و بع ــع نمــرات فشــار کاری قب جــدول 4، توزی
ــد. ــان می ده نش

ــدی از  ــت من ــرات رضای ــن نم ــه میانگی ــد از مداخل ــن بع همچنی
ــد. ــت آم ــه دس ــزار 82/25% ب ــرم اف ن
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جدول 1: فراوانی اطالعات دموگرافیک
تعداد )%(

گروه سنی
27-3216 )53/3(
32-378 )26/7(
37-426 )20(

جنس
)46/7(14زن
)53/3( 16مرد

تحصیالت
)26/7( 8دیپلم

)26/7( 8فوق دیپلم
)36/7( 11لیسانس

)10( 3فوق لیسانس
گروه شغلی

)40( 12منشی
)16/7( 5متصدی صندوق

)13/3( 4حسابدار
)10( 3کارشناس اداری
)6/7( 2 کارشناس مالی

کامپیوتر )6/7( 2مهندس 
)6/7( 2متصدی رایانه

جدول 2: فراوانی شــیوع عالیم اختالالت اســکلتی- عضالنی در شرکت کننده ها

قوزک پازانورانمچ دستدستبازوکمرپشتشانهگردناندام

)20( 6)50( 15)13/3( 4)40( 12)30( 9)26/7( 8)50( 15)53/3( 16)66/7( 20)66/7( 20فراوانی )%(

جدول 3: توزیع نمرات فشــارکاری قبل و بعد از مداخله
P-Valueمیانگین ± انحراف معیارمیزان فشار کاری

6/030/007 ± 1/35فشار کاری قبل از مداخله
5/36 ± 1/15فشار کاری بعد از مداخله

جدول 4: توزیع نمرات فشــار کاری قبل و بعد از مداخله
نمرات فشار کاری

بعد مداخله، فراوانی )%(قبل مداخله، فراوانی )%(
)26/8( 8)16/7( 5متوسط

)26/8( 8)23/3( 7تا حدودی دشوار
)36/8( 11)13/3( 4دشوار

)6/7( 2)33/3( 10خیلی دشوار
)33( 1)13/3( 4خیلی خیلی دشوار

)100( 30)100( 30جمع کل
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بحث
ــناختی  ــی ش ــل ارگونوم ــک عوام ــزار ارگوفیدب ــرم اف ــی ن در طراح
ــی  ــان در طراح ــیب رس ــی آس ــل فیزیک ــی( و عوام ــگ، طراح )رن
نــرم افــزار )زمــان توقــف، فعالیــت کاری و نرمــش( در نظــر گرفتــه 
ــی اســتفاده  ــزار بیشــتر از رنگ های ــرم اف شــد. در طراحــی نمــای ن
شــد کــه از اســترس و فشــارهای کاری کاربــر بکاهــد و در محیــط 
اداری مناســب بــوده و شــادی و نشــاط را بــه کاربــر انتقــال 
ــی از  ــرات روانشناســی دوران کودکــی و نوجوان ــه دلیــل اث دهــد. ب
فــردی نوجــوان اســتفاده شــد کــه انــرژی مثبــت را منتقــل کنــد. 
ــن  ــنامه 100% و کمتری ــا پرسش ــدی ب ــزان رضایتمن ــترین می بیش
میــزان 60% و در مجمــوع بیــش از 80% افــراد از کارآمــدی نــرم 
افــزار راضــی بودنــد. معیــار میــزان رضایــت قابــل قبــول 70% ذکــر 
ــه  ــن مطالع ــل در ای ــه حاص ــه نتیج ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــده اس ش
ــبی دارد.  ــری مناس ــزار کاربردپذی ــرم اف ــن ن ــد ای ــر می رس ــه نظ ب
بــر اســاس یافته هــا میانگیــن نمــره بــورگ قبــل از مداخلــه 
ــه  ــاز ب ــار کاری و نی ــودن ب ــوار ب ــی دش ــه معن ــه ب ــود ک 6/033 ب
ــورگ  ــره ب ــن نم ــی میانگی ــد. از طرف ــک می باش ــات ارگونومی اقدام
بعــد از مداخلــه 5/36 بــود کــه بــه معنــی تــا حــدی دشــوار بــودن 
ــود  ــت بهب ــت در جه ــی مثب ــر کم ــان دهنده تغیی ــد و نش می باش
ــه  ــر تجرب ــر تحــت تأثی ــورگ کارب ــاس ب ــد. در مقی ــرایط می باش ش
فشــار کاری، وضعیــت روحی-روانــی، وضعیــت جســمانی، انگیزشــی 
و عاطفــی قــرار می گیــرد کــه در زمــان تکمیــل پرسشــنامه 
ــی و  ــل انگیزش ــرات عوام ــه تاثی ــه ب ــا توج ــد. ب ــذار می باش تاثیرگ
ســازمانی شــاید بتــوان گفــت داشــتن انگیــزه کافــی کاربــران یکــی 
ــی هســتند  ــا محرک های ــوده اســت. انگیزه ه ــاداری ب از عوامــل معن
ــر  ــد. از نظ ــم می کنن ــا را فراه ــدن نیازه ــرآورده ش ــکان ب ــه ام ک
هرزبــرگ عوامــل انگیزشــی مثبــت در محیــط کار، نیازهــای افــراد 
را برطــرف کــرده و بــه افــراد احســاس شــخصیت می دهــد. یکــی از 
مــوارد انگیزشــی ارتباطــات اســت، ارتباطــات متقابــل کارکنــان بــا 
ــردی  ــای ف ــن انگیزه ه ــران از مهمتری ــا مدی ــان ب ــر و کارکن یکدیگ
در ارتباطــات اســت ]16[. در مطالعــه حاضــر بعــد از مداخلــه 
ــت  ــن اس ــر ای ــود و بیانگ ــتم 82/25 ب ــری سیس ــره کاربردپذی نم
کــه کاربردپذیــری نــرم افــزار بســیار خــوب اســت. نتایــج مطالعــه 
ــی  ــه صدوق ــت، مطالع ــتا اس ــر هم راس ــه حاض ــا مطالع ــی ب صدوق
ــات  ــتم اطالع ــری سیس ــرد پذی ــور کارب ــه منظ ــه ب ــکاران ک و هم
بیمارســتان انجــام شــده بــود، نشــان دادنــد کــه نــرم افــزار مــورد 

ــد ]21[. ــبی می باش ــری مناس ــر دارای کاربردپذی نظ
دیجونــدا و همــکاران در طراحــی سیســتم نمــره 3/63 از 5 را 
ــده  ــلوغ و پیچی ــاز را ش ــن امتی ــل ای ــا دلی ــد. آن ه ــزارش کردن گ
ــم  ــل فه ــادگی و قاب ــد و س ــان کردن ــگر بی ــه نمایش ــودن صفح ب

ــرم افزارهــا  ــردی شــدن ن ــزار عامــل مهمــی در کارب ــرم اف ــودن ن ب
.]22[ می باشــد 

بــه نظــر می رســد اســتفاده از نــرم افزارهــای ســاده کــه در محیــط 
ــراد،  ــی اف ــش کارای ــه افزای ــی از جمل ــای مختلف ــه منظوره کاری ب
ــط  ــی در محی ــش عضالن ــش تن ــا و کاه ــام کاره ــهولت در انج س
ــرش  ــل پذی ــران قاب ــب کارب ــد از جان کار اســتفاده می شــود می توان
باشــد. لــذا اســتفاده از نــرم افزارهایــی مثــل اگوفیدبــک نیــز 
ــران  ــد و کارب ــد باش ــک کنن ــیار کم ــه بس ــن زمین ــد در ای می توان

ــد. ــتقبال می کنن ــز از آن اس نی
ــم  ــودن حج ــم ب ــر ک ــی نظی ــه دارای محدودیت های ــن مطالع  ای
نمونــه، بــه دلیــل اینکــه مدیــران مراکــز و ســازمان ها اجــرای نــرم 
افــزار را تهدیــدی بــرای مســاله حفاظــت از اطالعــات می دانســتند. 
ــود روزی  ــن ب ــتند و ممک ــی داش ــای ترکیب ــران کاره ــی کارب برخ
ــی  ــد. از طرف ــه اســتفاده کنن ــا پنــج ســاعت از رایان ــم ســاعت ت نی
در برخــی از واحدهــای بیمارســتان بــه دلیــل حجــم اربــاب رجــوع 
ــرم افــزار خــودداری  در اکثــر ســاعات کاری، کارکنــان از اجــرای ن
ــان  ــان زم ــزار، خودش ــرم اف ــای ن ــه ج ــد ب ــح دادن ــد و ترجی نمودن

ــد. ــن کنن اســتراحت را تعیی

نتیجه گیری
ــی  ــزار طراح ــرم اف ــتفاده از ن ــه، اس ــن مطالع ــج ای ــاس نتای ــر اس ب
ــدی  ــث رضایتمن ــه باع ــا رایان ــگام کار ب ــک( هن ــده )ارگوفیدب ش
ــری  ــده کاربردپذی ــان دهن ــه نش ــت ک ــده اس ــان اداری ش کارکن
ایــن نــرم افــزار در میــان کارکنــان اداری می باشــد. بنابرایــن 
اســتفاده از ایــن نــرم افــزار هنــگام کار بــا رایانــه در کاربــران اداری 
پیشــنهاد می گــردد تــا در ضمــن انجــام فعالیت هــای اداری از 
ــا  ــی از کار ب ــی ناش ــکلتی عضالن ــالالت اس ــیب ها و اخت ــروز آس ب
رایانــه در کاربــران جلوگیــری شــود. از آنجایــی کــه ســالمتی عامــل 
مهمــی در کاهــش غیبــت و مرخصــی اســتعالجی بــه دلیــل بیمــاری 
اســت، توجــه بــه برنامه هــای ارگونومیکــی می توانــد نقــش موثــری 

ــد. ــته باش ــان اداری داش ــیب ها در کارکن ــروز آس ــش ب در کاه

سپاسگزاری
نویســندگان ایــن مقالــه مراتــب تقدیــر و تشــکر خــود را از حراســت و 
دفترآمــوزش اداره کل درمــان ســازمان تأمیــن اجتماعــی و همچنیــن 
ــرای  ــه در اج ــتان ک ــان اداری بیمارس ــوزش و کارکن ــت، آم از ریاس
ایــن پژوهــش کمــک کردنــد، اعــالم می نماینــد. الزم بــه ذکــر اســت 
ــی در  ــه کارشناســی ارشــد ارگونوم ــه از پایان نام ــه برگرفت ــن مقال ای

دانشــگاه علــوم بهزیســتی و توانبخشــی می باشــد.



کاظمی و همکاران مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 2، تابستان 95

42

RefeRences
1. Blangsted AK, Hansen K, Jensen C. Validation of a commercial soft-

ware package for quantification of computer use. Int J Indus Erg. 
2004;34)3(:237-41. 

2. Samani A, Holtermann A, Sogaard K, Madeleine P. Active pauses induce 
more variable electromyographic pattern of the trapezius muscle activ-
ity during computer work. J Electromyogr Kinesiol. 2009;19)6(:e430-
7. DOI: 10.1016/j.cmpb.2011.10.011 PMID: 22119762

3. Ijmker S, Huysmans MA, van der Beek AJ, Knol DL, van Mechelen 
W, Bongers PM, et al. Software-recorded and self-reported duration 
of computer use in relation to the onset of severe arm-wrist-hand pain 
and neck-shoulder pain. Occup Environ Med. 2011;68)7(:502-9. DOI: 
10.1016/j.jelekin.2012.12.004 PMID: 23375714

4. Sadeghi Naeini H. Ergonomic Assessment of Manual Material Han-
dling tasks & relation between HR and MMH. Malaysia: Semec; 2003.

5. Morelli S, Grigioni M, Ferrarin M, Boschetto A, Brocco M, Maccioni 
G, et al. A monitoring tool of workers' activity at Video Display Ter-
minals for investigating VDT-related risk of musculoskeletal disorders. 
Comput Methods Programs Biomed. 2012;107)2(:294-307. DOI: 
10.1016/j.cmpb.2011.10.011 PMID: 22119762

6. Szeto GPY, Straker LM, O’Sullivan PB. The effects of speed and force of 
keyboard operation on neck–shoulder muscle activities in symptomatic 
and asymptomatic office workers. Int J Indust Erg. 2005;35)5(:429-44. 

7. Veiersted KB, Forsman M, Hansson GA, Mathiassen SE. Assessment 
of time patterns of activity and rest in full-shift recordings of trapezius 
muscle activity - effects of the data processing procedure. J Electromyo-
gr Kinesiol. 2013;23)3(:540-7. DOI: 10.1016/j.jelekin.2012.12.004 
PMID: 23375714

8. Barredo RDV, Mahon K. The Effects of Exercise and Rest Breaks on 
Musculoskeletal Discomfort During Computer Tasks. Phys Ther Sci. 
2007 19:151-63. 

9. van den Heuvel SG, de Looze MP, Hildebrandt VH, The KH. Effects of 
software programs stimulating regular breaks and exercises on work-re-
lated neck and upper-limb disorders. Scand J Work Environ Health. 
2003;29)2(:106-16. PMID: 12718496

10. Kemp EA, Phillips CHE, Pringle D, Hedderley D, Dickson B, Chan 
MLK. Software selection for the management and prevention of RSI in 
a diverse user community. Int J Indus Erg. 2002;29)1(:1-14. 

11. Yan Z, Hu L, Chen H, Lu F. Computer Vision Syndrome: A widely 
spreading but largely unknown epidemic among computer users. Com-

put Human Behav. 2008;24)5(:2026-42. 
12. Viikari-Juntura E, Rauas S, Martikainen R, Kuosma E, Riihimaki H, 

Takala EP, et al. Validity of self-reported physical work load in epide-
miologic studies on musculoskeletal disorders. Scand J Work Environ 
Health. 1996;22)4(:251-9. PMID: 8881013

13. Richter JM, Slijper HP, Over EA, Frens MA. Computer work dura-
tion and its dependence on the used pause definition. Appl Ergon. 
2008;39)6(:772-8. DOI: 10.1016/j.apergo.2007.11.008 PMID: 
18177840

14. Afzali M. [Human factors engineering and design]. 2nd ed. Sanders 
MS, Cormick EJ, editors. Tehran: College of science press; 2013 

15. Ganji M. [Colour therapy the symbolism, use&healing effect of co-
lour]. DeeJ, Taylor,Tehran: Sulivan; 2006.

16. Sarvari M. [Psychology of work]. Tehran: University of social welfare 
and Rehabilitation; 2006.

17. Hokmabadi R, Halvani GH, Falah H. [Ten principles of ergonomics]. 
Tehran: Asar sobhan; 2015.

18. Tullis TS, Stetson JN, editors. A comparison of questionnaires for as-
sessing website usability. Usability Professional Association Confer-
ence; 2004: Citeseer.

19. Macefield R. How to specify the participant group size for usability 
studies: a practitioner's guide. J Usability Stud. 2009;5)1(:34-45. 

20. Brooke J. SUS-A quick and dirty usability scale. Usability Eval Indust. 
1996;189)194(:4-7. 

21. Sadoughi F, Khoshkam M, Farahi SR. Usability evaluation of hospital 
information systems in hospitals Affiliated with Mashhad University of 
Medical Science. Health Inform Manag. 2012;9)3(:310-8. 

22. Weller RO, Djuanda E, Yow HY, Carare RO. Lymphatic drainage of the 
brain and the pathophysiology of neurological disease. Acta Neuro-
pathol. 2009;117)1(:1-14. DOI: 10.1007/s00401-008-0457-0 PMID: 
19002474

23. Dianat I, Ghanbari Z, AsghariJafarabadi M. Psychometric properties of 
the persian language version of the system usability scale. Health Pro-
mot Perspect. 2014;4)1(:82-9. DOI: 10.5681/hpp.2014.011 PMID: 
25097841

24. Borg G. Borg's Perceived Exertion and Pain Scales: Human Kinetics 
Publishers; 1998.

25. Dehghan H, Parvari R, Habibi E, Merasi MR, editors. Borg RPE scale in 
both the validity and reliability of the Persian version. Seventh National 
Congress of Occupational Health; 2011.



efficacy Assessment of the ergo-feedback software 
in Hospital Office staff 
Zeinab Kazemi 1, Hamidreza Mokhtarinia 2, *, Reza 
Oskoueizadeh 3

1 Msc Student of Ergonomics, University of Welfare and Rehabilitation Sciences, 
Tehran, Iran
2 Physiotherapy PhD, Assistant Professor of Ergonomics, University of Welfare and 
Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
3 Lecturer, Department of Agronomy, University of Social Welfare and Rehabilitation 
Sciences, Tehran, Iran

* Corresponding author: Hamidreza Mokhtarinia, Physiotherapy PhD, Assistant 
Professor of Ergonomics, University of Welfare and Rehabilitation, Tehran, Iran. 
E-mail: hrmokhtarinia@yahoo.com

Abstract
Introduction: In the recent decades, owing to the advancement of technology, most 
jobs and occupations require the use of computers. Lack of information about ergonomic 
conditions has resulted in various occupational injuries. Break time between work and 
doing exercise, help in reduction of musculoskeletal symptoms. The present study aimed 
to use a new ergo-feedback software and to assess its usability in office staff.
Methods: Thirty office staff participated in this study. In the first step, muscle-skeletal 
symptoms were checked by a body map checklist. Then, the Borg score was determined by 
the participants, initially and after one work day. The software was then run in their systems 
and they worked with it for about two weeks. After two weeks, the Borg scale was completed 
again and efficacy of the software was evaluated by the system usability scale )SUS(. Data 
analysis was performed using descriptive statistics )mean and standard deviation( and 
Wilcoxon test. Statistical analysis was done by the SPSS software version 19.
Results: The results showed that there was a significant difference between the Borg score 
pre and post intervention )P > 0.05(. The majority of the users were satisfied with the 
software with the SUS score showing about %82.25 satisfaction.
conclusions: According to this study, office workers were satisfied with using this software 
and it can help reduce musculoskeletal symptoms during a prolonged time period.
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