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چکیده
مقدمــه: اختــاالت اســکلتی-عضانی یکــی از پیامدهــای اجتنــاب ناپذیــر غفلــت از اصــول ارگونومــی می باشــد. 
ــی داشــته باشــد. از  ــر در دانشــجویان ممکــن اســت چنیــن آســیب هایی را در پ ــزون از کامپیوت اســتفاده روز اف
اینــرو، پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن شــیوع اختــاالت اســکلتی عضانــی و ارزیابــی اثربخشــی یــک مداخلــه 

آموزشــی ارگونومیــک در دانشــجویان اجــرا شــد.
روش کار: ایــن مطالعــه مقطعــی و مداخلــه ای در گروهــی از دانشــجویان پزشــکی و پیراپزشــکی انجــام پذیرفــت. 
نمونه هــا بــه روش آســان انتخــاب گردیدنــد. در مرحلــه نخســت، داده هــا بــا اســتفاده از یــک فــرم محقــق ســاخته 
و پرسشــنامه اســتاندارد نوردیــک جمــع آوری شــد. ســپس کتابچــه ای جهــت آشــنایی بــا اصــول ارگونومــی در کار 
بــا کامپیوتــر )مداخلــه آموزشــی( در اختیــار دانشــجویان قــرار گرفــت. در مرحلــه دوم، اثربخشــی مداخلــه، در 42 
تــن از دانشــجویان از طریــق آزمــون کتبــی و آزمــون شــبه آســکی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. جهــت پــردازش 

داده هــا از نــرم افــزار SPSS15، شــاخص های آمــار توصیفــی و تحلیلــی اســتفاده شــد.
يافته هــا: از 205 دانشــجوی شــرکت کننــده در مرحلــه نخســت، 62/44 درصــد )128 نفــر( طــی ســال گذشــته 
حداقــل در یــک ناحیــه از سیســتم اســکلتی-عضانی دچــار درد یــا ناراحتــی بوده انــد، حــال آنکــه کمتــر از 10 
ــر آگاهــی داشــتند. پــس از واگــذاری مطلــب آموزشــی،  ــا کامپیوت ــان از ماحظــات ارگونومیــک کار ب درصــد آن
آگاهــی دانشــجویان از ماحظــات ارگونومیــک در کار بــا کامپیوتــر بطــور معنــی داری )P > 0/001( بهبــود یافتــه 

و عملکــرد بیــش از 95 درصــد از آنــان متوســط یــا خــوب ارزیابــی شــد.
نتیجــه گیــری: مداخلــه آموزشــی بــر آگاهــی دانشــجویان در خصــوص ماحظــات ارگونومیــک کار بــا کامپیوتــر 
ــر آمــوزش، نیازمنــد تدابیــر مکمــل ماننــد  ــود. امــا پیشــگیری از اختــاالت اســکلتی عضانــی عــاوه ب ــر ب مؤث

ــد. ــی می باش ــای مدیریت ــر و کنترل ه ــل خط ــذف عوام ح
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مجله ارگونومی

مقدمه
طــی دو دهــه اخیــر میــزان اســتفاده از کامپیوتــر بــه دالیــل متعــدد 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــه، بطوریک ــش یافت ــتابنده ای افزای ــکل ش ــه ش و ب
آمارهــا جهــت انجــام حــدود ســه چهــارم از فعالیت هــای شــغلی از 
ــای  ــد از نیروه ــل 20 درص ــا حداق ــود و ی ــتفاده می ش ــر اس کامپیوت
ــر  ــه اســتفاده از کامپیوت ــان کار خــود را ب ــش از نیمــی از زم کار بی
ــت  ــرات مثب ــم اث ــت علیرغ ــی اس ــد ]1, 2[، گفتن ــپری می کنن س
ــتفاده از آن  ــزان اس ــش می ــا و افزای ــر در کاره ــری کامپیوت بکارگی
در مشــاغل مختلــف، شــاهد اثــرات ســوئی ماننــد خســتگی چشــم، 
ســردرد و بیماریهــای اســکلتی-عضانی هســتیم کــه البتــه میــزان 
ــز  ــی نی ــیوع باالی ــر از ش ــران کامپیوت ــن کارب ــاالت بی ــن اخت ای
ــاط بیــن اســتفاده  ــات انجــام شــده ارتب ــد ]3, 4[. تحقیق برخوردارن
از کامپیوتــر و ابتــا بــه اختــاالت اســکلتی-عضانی را تأییــد کــرده 

و بیانگــر آننــد کــه کاربــران کامپیوتــر مســتعد پیشــرفت اختــاالت 
ــا شــیوع 50 درصــدی هســتند ]5, 6[.  اســکلتی-عضانی حداقــل ب
ــت  ــی و بهداش ــی ایمن ــه مل ــط موسس ــده توس ــام ش ــات انج مطالع
شــغلی آمریــکا نیــز اعــام کــرده کــه بیــش از 75 درصــد کاربــران 
ــت  ــر، پش ــش از درد کم ــم و بی ــط کار اداری ک ــر در محی کامپیوت
ــه  ــی ک ــک فاکتورهای ــن ریس ــد ]7[. مهم تری ــج می برن ــانه رن و ش
اســکلتی- عضانــی  ناراحتی هــای  ایجــاد  بــه  منجــر  عمومــاً" 
می شــوند عبارتنــد از: فعالیــت تکــراری، اعمــال نیــروی زیــاد، 
ــی  ــتگی فیزیک ــی و خس ــارهای تماس ــب، فش ــچر کاری نامناس پوس
ــدت  ــد م ــری مانن ــای دیگ ــر فاکتوره ــا کامپیوت ــه در کار ب ــه البت ک
ــا  ــتراحت، روش کار ب ــل اس ــات و فواص ــر، دفع ــتفاده از کامپیوت اس
ــای  ــت فاکتوره ــش و در نهای ــه نمای ــت صفح ــد، وضعی ــه کلی صفح
روانی-اجتماعــی نیــز نقــش دارنــد ]8, 9[. مواجهــه شــغلی بــا چنیــن 
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ــا  ــکایات، ناراحتی ه ــه ش ــر ب ــد منج ــی می توان ــک فاکتورهای ریس
ــندرم  ــردرد و س ــنوئیت، کم ــون تنوس ــی همچ ــای متنوع و بیماریه
تونــل کارپــال گــردد کــه بخش هــای مختلــف بــدن ماننــد گــردن، 
ــی را  ــکلتی عضان ــتم اس ــای سیس ــر بخش ه ــر و دیگ ــانه ها، کم ش

درگیــر می ســازند ]10, 11[.
ــاالت  ــت اخت ــگیری و مدیری ــرای پیش ــده ب ــه ش ــات توصی مداخ
ــی  ــامل طراحــی مجــدد ایســتگاه کاری و مداخــات اجرای ــوق ش ف
از جملــه آمــوزش اســت. طراحــی مجــدد ایســتگاه کار اگــر چــه بــا 
اثــرات ســودمندی بــر حالــت بدنــی همــراه اســت امــا بعیــد اســت 
بــه تنهایــی قــادر بــه برطــرف ســاختن اختــاالت اســکلتی-عضانی 
ــر،  ــران کامپیوت ــرای حــل مشــکل در کارب ــرو ب شــغلی باشــد؛ از این
رویکــردی چنــد وجهــی کــه از جملــه آن هــا آمــوزش هــم می باشــد، 
توصیــه شــده اســت ]12[. ســازمان جهانــی بهداشــت رفتــار ناصحیح 
را بــه عنــوان عامــل اصلــی مشــکات شــایع بهداشــتی می دانــد، در 
ــز  ــکلتی-عضانی نی ــاالت اس ــرات اخت ــش خط ــرای کاه ــه ب نتیج
توصیــه می شــود تــا در کنــار دیگــر اقدامــات پیشــگیرانه، مداخــات 
ــاح  ــدف اص ــا ه ــر ب ــا کامپیوت ــی کار ب ــول ارگونوم ــی اص آموزش
ــن  ــای مهندســی اولی ــوند ]13[. کنترل ه ــه ش ــر گرفت ــار در نظ رفت
رویکــرد مداخلــه ای بــرای کاهــش ریســک فاکتورهــای ایجادکننــده 
ــای  ــه روش ه ــه از جمل ــوده ک ــی ب ــکلتی- عضان ــای اس ناراحتی ه
آن می تــوان بــه طراحــی شــغل، طــرح بنــدی محــل کار و طراحــی 
ــی  ــای مدیریت ــود. کنترل ه ــاره نم ــرای کار اش ــب ب ــای مناس ابزاره
دومیــن خــط دفاعــی بــرای کاهــش مواجهــه بــا ریســک فاکتورهــای 
ایجادکننــده ناراحتی هــای اســکلتی- عضانــی می باشــد کــه از 
جملــه روش هــای آن می تــوان بــه آمــوزش شــاغلین، چرخــش شــغل 
و مدیریــت زمــان مواجهــه اشــاره نمــود در حالــت ایــده آل اســتفاده 
ــای کار  ــک فض ــی ارگونومی ــد طراح ــی مانن ــای مهندس از کنترل ه
مؤثرتریــن روش مداخلــه بــه قصــد حــذف کامــل ریســک فاکتورهای 
محیــط اداری اســت. بــا ایــن حــال ایــن روش، پرهزینــه و وقــت گیــر 
ــه  می باشــد. درنتیجــه اســتفاده از کنترل هــای مدیریتــی ماننــد ارائ
آمــوزش بــه افــراد و فراهــم کــردن زمینــه جهــت ایجــاد تنظیمــات 
ــه ای  ــد رویکــرد مداخل ــراد می توان ــه وســیله خــود اف فضــای کاری ب

مناســبی محســوب گــردد ]13[.
ابزارهــای مهــم کاری  از  ایــن ســال ها کامپیوتــر بــه یکــی  در 
ــری  ــت فراگی ــد جه ــا ناگزیرن ــده و آنه ــدل ش ــجویان مب ــرای دانش ب
رهنمودهــای آموزشــی و فعالیتهــای پژوهشــی گاهــی بــرای ســاعت ها 
بــه اســتفاده از آن روی آورنــد. وضعیــت اخیــر همــراه بــا عــدم توجــه 
ــت در  ــن اس ــر ممک ــا کامپیوت ــی در کار ب ــات ارگونومیک ــه ماحظ ب
ــی  ــکلتی عضان ــتم اس ــر سیس ــوئی ب ــای س ــا پیامده ــدت ب ــد م بلن
ــش  ــوق، پای ــب ف ــه مطال ــه ب ــا توج ــد ]14, 15[. ب ــراه باش ــان هم آن
ــر در  ــا کامپیوت ــی از کار ب ــکلتی-عضانی ناش ــاالت اس ــیوع اخت ش

دانشــجویان و اجــرای طــرح مداخلــه ای بــا رویکــرد آمــوزش و فرهنگ 
ــد. موضــوع  ــر می رس ــه نظ ــری ضــروری ب ــازی در دانشــجویان ام س
اخیــر علیرغــم اهمیــت فــراوان کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت 
ــیوع  ــی ش ــه بررس ــی ب ــب پژوهش ــا در قال ــدیم ت ــر آن ش ــرو ب از این
عائــم اختــاالت اســکلتی-عضانی، وضعیــت آگاهــی دانشــجویان در 
خصــوص ماحظــات ارگونومیــک در کار بــا کامپیوتــر و ارزیابــی میزان 
اثربخشــی مداخــات آموزشــی بــر آگاهــی و عملکــرد آنــان پیرامــون 

ــم. ــر بپردازی ــا کامپیوت اصــول ارگونومیــک کار ب

روش  کار
پژوهــش حاضــر بصــورت مقطعــی و یــک مطالعــه مداخلــه ای 
ترکیبــی اســت کــه طــی دو مرحلــه انجــام پذیرفــت. مرحلــه اول بــا 
هــدف بررســی شــیوع عائــم اختــاالت اســکلتی- عضانــی و میــزان 
ــر و  ــا کامپیوت ــی کار ب ــات ارگونومیک ــجویان از ماحظ ــی دانش آگاه
ــد  ــج درص ــدود پن ــی ح ــد در گروه ــاه بع ــه م ــی س ــه دوم ط مرحل
از جمعیــت دانشــجویان دانشــگاه )205 نفــر( از دانشــکده های 
ــه اول  ــای مرحل ــد. نمونه ه ــرا در آم ــه اج ــکی ب ــکی، و پیراپزش پزش
بصــورت آســان و بــا توجــه بــه تمایــل بــه همــکاری با شــرط اشــتغال 
ــه تحصیــل بیــش از یکســال وارد مطالعــه شــدند کــه تعدادشــان  ب
205 نفــر بــود. دانشــجویان کاردانــی بــه دلیــل تعــداد بســیار کــم و 
دانشــجویان دانشــکده دندانپزشــکی بــه دلیــل پوســچر نامناســب در 
هنــگام فعالیت هــای دندانپزشــکی، از مطالعــه کنــار گذاشــته شــدند.
جهــت گــردآوری اطاعــات در مرحلــه اول، از فرمــی محقــق ســاخته و 
اقتبــاس شــده از مطالعــات گذشــته اســتفاده شــد کــه روایــی و پایایــی 
آن در مطالعــات گذشــته بــه اثبــات رســیده اســت ]7, 16, 17[. فــرم 
ــود.  ــمت ب ــته در دو قس ــؤال بس ــاز و 13 س ــؤال ب ــر 6 س ــتمل ب مش
الــف: مشــخصات فــردی و جمعیــت شــناختی ب: ســؤاالتی پیرامــون 
ــود  ــول روز، وج ــر در ط ــتفاده از کامپیوت ــان اس ــدت زم ــط م متوس
عائــم اختــاالت اســکلتی-عضانی، و ســواالتی در خصــوص آگاهــی 
از ماحظــات ارگونومیــک در کار بــا کامپیوتــر ماننــد ارتفــاع مناســب 
در نمایشــگر، نشســتنگاه صندلــی و میــز کامپیوتــر. بــه منظــور تعییــن 
شــیوع اختــاالت اســکلتی-عضانی از پرسشــنامه اســتاندارد نوردیــک 
اســتفاده شــد ]18[. فرم هــا توســط مجریــان طــرح در اختیــار نمونه هــا 
قــرار گرفتــه و پــس از تکمیــل در همــان روز بازپــس گرفتــه شــد. در 
ایــن مرحلــه نــام و نــام خانوادگــی، شــماره تمــاس و پســت الکترونیــک 
دانشــجویان بــه منظــور دسترســی جهــت شــرکت در مرحلــه دوم طرح 
مــورد ســؤال قــرار گرفــت. البتــه به منظــور رعایــت ماحظــات اخاقی، 
هــدف از انجــام پژوهــش بــرای تمامــی دانشــجویان معرفــی و شــرکت 
در پژوهــش بــرای آنــان کامــًا اختیــاری اعــام گردیــد. به دانشــجویان 
ــده و  ــه مان ــا محرمان ــات شــخصی آنه ــه اطاع ــان داده شــد ک اطمین
داده هــا تنهــا بصــورت کلــی مــورد پــردازش و اســتفاده قــرار خواهــد 
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گرفــت. تعــدادی از ســؤاالت در مرحلــه اول و دوم پژوهــش یکســان بود 
تــا میــزان آگاهــی دانشــجویان در خصوص ماحظــات ارگونومــی کار با 
کامپیوتــر ســنجیده شــود و بــه ایــن نکتــه پــی ببریــم کــه آیــا مداخلــه 

آموزشــی اثــری در ارتقــای آگاهــی دانشــجویان داشــته یــا خیــر.

تصوير 1: نحوه استقرار میز کار کامپیوتر

در آغــاز مرحلــه دوم، کتابچــه ای بــا زبــان ســاده و اغلــب بصــورت 
تصویــری برگرفتــه از منبعــی مرتبــط، تحــت عنــوان "ارگونومــی در 
ایســتگاه کار بــا کامپیوتــر" در اختیــار دانشــجویان قــرار گرفــت. در 
ــر،  ــون مفهــوم ارگونومــی کامپیوت ــی پیرام ــه مطالب ــن کتابچــه ب ای
ــر  ــا کامپیوت ــک در کار ب ــات ارگونومی ــیب زا و ماحظ ــل آس عوام
)نحــوه اســتقرار میــز کامپیوتــر، نمایشــگر، صفحــه کلیــد، صندلــی 
آســیب ها  از  پیشــگیری  جهــت  رایــج  نرمش هــای  و  وغیــره( 
پرداختــه شــده بــود. بخش هایــی از کتابچــه در ذیــل آمــده اســت.

نحوه استقرار میز کار کامپیوتر
ــیم  ــی تقس ــه اصل ــه 3 ناحی ــوان ب ــر را می ت ــا کامپیوت ــزکار ب می

ــرد: ک
الــف- ناحیــه اول کــه ســطح انتهایــی میــز کار اســت و بــه نــدرت از 
ــد.  ــور می باش ــتقرار مانیت ــت اس ــی جه ــود، مکان ــتفاده می ش آن اس
اشــیایی همچــون مانیتــور، عکــس، جــای مــداد و خــودکار و... در 

ــد. ــرار می گیرن ــه ق ــن ناحی ای
ــه  ــن ناحی ــت. در ای ــز کار اس ــی می ــطح میان ــه دوم س ب- ناحی
اشــیایی قــرار می گیرنــد کــه گاهگاهــی از آنهــا اســتفاده می شــود، 

ــی و ... ــر لیوان ــن، ماشــین حســاب، زی ــد تلف ــی مانن لوازم
ــت. در  ــز کار اس ــی می ــا جلوی ــن ی ــطح آغازی ــوم س ــه س ج- ناحی
ــد،  ــرد دارن ــد کــه همــواره کارب ایــن ناحیــه وســایلی قــرار می گیرن
ــد، مــوس و صفحــه مخصــوص مــوس وســایلی ماننــد صفحــه کلی

نحوه اســتقرار دستها روی صفحه کلید
ــرد  ــرار گی ــی ق ــرد و در محل ــترس ف ــد در دس ــد بای ــه کلی صفح
کــه در هنــگام کار بــا آن، ســاعد و بازوهــا زاویــه 90 درجــه ایجــاد 
ــه زمیــن عمــود باشــد و مــچ  ــازو بایــد ب نماینــد. در ایــن حالــت ب
ــاال،  ــه ب ــد ب ــود و نبای ــل ش ــاری را متحم ــه فش ــچ گون ــد هی نبای

ــا داخــل خــم شــود. ــن ی پایی

تصوير 2: نحوه استقرار دستها روی صفحه کلید

در نهایــت از دانشــجویان خواســته شــد تــا پــس از مطالعــه کتابچــه 
در ادامــه مرحلــه دوم طــرح )آزمــون کتبــی و عملــی( شــرکت کننــد. 
بررســی اثربخشــی مداخلــه آموزشــی )توزیــع منبــع آموزشــی( 
ــن  ــرای ای ــد. ب ــام ش ــا انج ــع کتابچه ه ــس از توزی ــاه پ ــدود دو م ح
ــق  ــی از طری ــی و عمل ــای کتب ــزاری آزمون ه ــکان برگ ــان و م کار زم
ســه اقــدام مــوازی شــامل پیامــک، تمــاس تلفنــی و پســت الکترونیک 
اطــاع رســانی شــد. تعــدادی از دانشــجویان در ایــن مرحلــه بــه دلیــل 
ــارکت  ــه مش ــه ادام ــادر ب ــی ق ــف آموزش ــها و تکالی ــردگی کاس فش
نشــدند و بــه همیــن دلیــل در نهایــت 42 نفــر در آزمون هــای کتبــی 
و عملــی شــرکت نمودنــد. در ایــن بخــش ابتــدا آزمونــی کتبــی بــا 13 
ســؤال تشــریحی و متناســب بــا مفاهیــم ارگونومــی موجــود در کتابچه 

بعمــل آمــد.
ــرادی  ــورت انف ــت و بص ــه نوب ــجویان ب ــک از دانش ــر ی ــت، ه در نهای
ــد. روش  ــرار گرفتن ــکی ق ــبه آس ــه روش ش ــی ب ــون عمل ــورد آزم م
 Objective Structured Clinical Examination( آســکی 
ــک  ــا بکم ــارت آزمودنی ه ــه در آن مه ــت ک ــیوه ایس OSCE:( ش
ــان  ــه در زم ــه ک ــابه آنچ ــه مش ــاختار یافت ــی و س ــش هایی عین پرس
ــی رود،  ــکار م ــکی ب ــجویان پزش ــی دانش ــای بالین ــنجش مهارت ه س
مــورد ارزشــیابی قــرار می گیــرد ]19, 20[. در ایــن مرحلــه هــر یــک 
از دانشــجویان می بایســت 12 مهــارت الزم در خصــوص رعایــت شــش 
ــگر و  ــاع نمایش ــی، ارتف ــاع صندل ــامل ارتف ــک ش ــه ارگونومی ماحظ
زاویــه آن، فاصلــه تــا نمایشــگر، طــرز قــرار گیــری دســت روی صفحــه 
ــی از  ــردی و محیط ــای ف ــا ویژگی ه ــق ب ــوش واره را مطاب ــد و م کلی
خــود بــه نمایــش گذارنــد کــه زمــان انجــام ایــن مهارتهــا بــرای هــر 
ــی  ــون عمل ــود. نمــرات آزم ــه ب ــی 15 دقیق ــه طــور تقریب دانشــجو ب
ــرار گرفــت  ــورد قضــاوت ق ــن ترتیــب تقســیم بنــدی و م ــه ای ــز ب نی
ــه شــد و نمــرات  ــک نمــره در نظــر گرفت ــه ازاء هــر مهــارت ی کــه ب
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ــا 8/9 متوســط و  ــف، 5 ت ــرد ضعی ــت عملک ــای وضعی ــا 4/9 گوی 1 ت
بیــش از 9 خــوب تلقــی شــدند. جهــت تجزیــه وتحلیــل داده هــا از نرم 
ــد  ــتنباطی مانن ــی و اس ــار توصیف ــاخص های آم ــزار SPSS15، ش اف
ــون  ــز، شــاخص های پراکندگــی و آزم ــه مرک ــش ب شــاخص های گرای
آمــاری نســبت، اســتفاده شــد. ســطح معنــی داری اختاف هــا در ایــن 

مطالعــه P < 0/05 در نظــر گرفتــه شــد.

یافته ها

بخش اول

ــده در  ــرکت کنن ــجوی ش ــل از 205 دانش ــات حاص ــردازش اطاع پ

مرحله اول نشــان داد، میانگین ســنی دانشــجویان 1/5 ± 21/6 ســال، 
ــد.  ــی بودن ــع کارشناس ــد در مقط ــث و 60/5 درص ــد مؤن 62/9 درص
88/8 درصــد دارای کامپیوتــر شــخصی و 55/6 درصــد روزانــه بیــش 
از یــک ســاعت از کامپیوتــر اســتفاده می کردنــد. اطاعــات بیشــتر در 

رابطــه بــا گــروه مــورد بررســی در جــدول 1 ارائــه شــده اســت.
نتایــج حاصــل از پرسشــنامه نوردیک نشــان داد 128 نفر از دانشــجویان 
)62/43 درصــد( طــی 12 مــاه گذشــته حداقــل در یکــی از نواحــی نــه 
ــد.  ــی بوده ان ــا ناراحت ــار درد ی ــی دچ ــکلتی عضان ــتگاه اس ــه دس گان
ــال  ــی س ــد( ط ــان )24/4 درص ــراز آن ــن 50 نف ــدول 2( همچنی )ج
گذشــته بــه شــدتی از دردهــای اســکلتی عضانــی دچــار بوده انــد کــه 

بــرای مدتــی مانــع از کار روزانــه آنهــا شــده بــود.

)n=205( جدول 1: توزیع فراوانی متغیرهای مورد بررسی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل
فراوانی نسبی )%(فراوانی مطلقسطح

مقطع تحصیلی
12460/5کارشناسی

8139/5کارشناسی ارشد
استفاده از کامپیوتر

20399/1بلی
20/9خیر

برخورداری از کامپیوتر شخصی
18288/8بلی
2311/2خیر

نوع کامپیوتر
8724/4کامپیوتر شخصی

7637لپ تاپ
199/2هر دو نوع

مدت زمان استفاده روزانه از کامپیوتر
3014/6گاهی اوقات

6129/7کمتر از یک ساعت
6330/7بین یک تا دو ساعت

5124/9بیش از دو ساعت

) n= 205( جدول 2: توزیع فراوانی اختاالت اسکلتی-عضانی مرتبط با کار با کامپیوتر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل
مانع از کار روزانه طی 12 ماه گذشته )%(طی 7 روز گذشته )%(طی 12 ماه گذشته )%(نواحی بدن

16 )7/8(33 )16(76 )37(گردن
12)5/8(23 )11/2(55 )26/8(شانه ها
4)1/9(6 )2/9(21 )10/2(آرنج ها

7 )3/4(13 )6/3(32 )15/6(مچ و دستها
15 )7/3(24 )11/7(53 )25/8(پشت

19 )9/2(21 )10/2(61 )29/7(نشیمن و کمر
5 )2/4(4 )1/9(11 )5/3(يک يا هر دو ران

5 )2/4(10 )4/8(18 )8/7(يک يا هر دو زانو
6 )2/9(7 )3/4(13 )6/3(يک يا هر دو پا
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علیرغــم اظهــار شــکایت از اختــاالت اســکلتی-عضانی طــی یکســال 
ــادل 62/44  ــر مع ــجویان )128 نف ــی از دانش ــروه بزرگ ــته در گ گذش
درصــد(، امــا کمتــر از 10 درصــد از آنــان بــا ماحظــات ارگونومیک کار 

بــا کامپیوتــر آشــنایی داشــتند.
ــا  ــک در کار ب ــکات ارگونومی ــی ن ــت برخ ــا رعای ــاط ب ــش در ارتب پرس
کامپیوتــر حاکــی از آن بــود کــه بیــش از دو ســوم دانشــجویان )%77/5 
ــر  ــا کامپیوت ــورد بررســی در کار ب ــکات م ــک از ن ــر( هیــچ ی - 159 نف
ــه رعایــت نکاتــی چــون  را رعایــت نکــرده و تنهــا 46 نفــر )22/5%( ب
ــی،  ــر پای ــل تنظیــم، اســتفاده از زی ــی مناســب و قاب اســتفاده از صندل
ــت  ــی )رعای ــری از خیرگ ــگر، جلوگی ــم از نمایش ــه چش ــت فاصل رعای
زاویــه نمایشــگر نســبت بــه منابــع روشــنایی( و اســتراحت منظــم بــه 
چشــم توجــه داشــته اند. پرســش در خصــوص منبــع کســب اطاعــات 
مربــوط بــه ماحظــات ارگونومیــک در کار بــا کامپیوتــر نیــز نشــان داد 
ــر  ــون و 41 نف ــو و تلویزی ــق رادی ــد( از طری ــر )27/8 درص ــه 57 نف ک
)20 درصــد( حیــن کاس هــای درســی، در جریــان چنیــن اطاعاتــی 
قــرار گرفته انــد. گفتنــی اســت کــه در همیــن راســتا 155 نفــر 
ــون  ــوزش پیرام )75/6 درصــد( از دانشــجویان در خصــوص کســب آم
ماحظــات ارگونومیــک در کار بــا کامپیوتــر اعــام عاقــه و نیــاز کردند.

بخش دوم
ــر،  ــن دخت ــش دوم، 25 ت ــده در بخ ــرکت کنن ــجوی ش از 42 دانش
ــر(  ــان )26 نف ــر آن ــال و اکث ــا 1/49 ± 21/29 س ــنی آنه ــن س میانگی
ــد. بررســی مقایســه ای  ــی کارشناســی بودن شــاغل در مقطــع تحصیل
میــان دانشــجویان شــرکت کننــده در مرحلــه اول و دوم نشــان داد کــه 
ــای دانشــجویان  ــا، ویژگی ه ــی نمونه ه ــدم انتخــاب تصادف ــم ع علیرغ
ــی  ــع تحصیل ــس، و مقط ــر جن ــه دوم از نظ ــده در مرحل ــرکت کنن ش
ــوده  ــه اول ب ــده در مرحل ــا دانشــجویان شــرکت کنن بســیار مشــابه ب
ــه اول و دوم  ــی در مرحل ــع جنس ــر توزی ــه از نظ ــه ای ک ــت بگون اس
ــع  ــر مقط ــر و از نظ ــجویان دخت ــد دانش ــب 63 و 59/5 درص ــه ترتی ب
ــی  ــع کارشناس ــجویان در مقط ــد دانش ــی 60/5 و 61/9 درص تحصیل
بوده انــد. کلیــه دانشــجویان شــرکت کننــده در مرحلــه دوم از کامپیوتــر 
ــد. در  ــخصی بودن ــر ش ــد دارای کامپیوت ــرده و 95 درص ــتفاده ک اس
جــدول 3 اطاعــات بیشــتر مربــوط بــه شــرکت کننــدگان در مرحلــه 

ــه شــده اســت. دوم پژوهــش ارائ
در مرحلــه دوم پژوهــش بــه منظــور تعییــن میــزان اثربخشــی مداخلــه 
آموزشــی، نمــرات آزمــون کتبــی و عملــی دانشــجویان بــه شــرح ارائــه 
شــده در مــواد و روش هــا مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. یافته هــا نشــان 
ــب 37  ــه ترتی ــی ب ــی و عمل ــای کتب ــک از آزمون ه ــر ی ــه در ه داد ک
ــا  ــت خــوب ی ــر از دانشــجویان )88/1% و 95/2%( در وضعی و 40 نف
ــدول 4( در  ــته اند. )ج ــرار داش ــرد ق ــی و عملک ــر آگاه ــط از نظ متوس
تصاویــر3 و 4 نتایــج مربــوط بــه آزمون هــای کتبــی و عملــی پیرامــون 

ماحظــات ارگونومیــک کار بــا کامپیوتــر ارائــه شــده اســت.

جدول 3: توزیع فراوانی خصوصیات فردی دانشجویان شرکت کننده در 
)n=42( مداخله آموزش- دانشگاه علوم پزشکی بابل

فراوانی سطح
مطلق

فراوانی نسبی 
)%(

سن

19-223481

23-26819

جنس

2559/5دختر

1740/5پسر

مقطع تحصیلی

2661/9کارشناسی

1638/1کارشناسی ارشد

استفاده از کامپیوتر

42100بلی

00خیر

برخورداری از کامپیوتر شخصی

4095/2بلی

24/8خیر

نوع کامپیوتر
PC1647/6

Laptop2257/1

49/5هر دو نوع

مدت زمان استفاده روزانه از 
کامپیوتر

512گاهی اوقات

1331کمتر از یک ساعت

1740/4بین یک تا دو ساعت

716/6بیش از دو ساعت

جدول 4: توزیع نمرات آزمون کتبی و عملی در خصوص ماحظات 
ارگونومی کار با کامپیوتر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل 

)n=42(

آگاهی در آزمون کتبی وضعیت
)%(

عملکرد در آزمون عملی 
)%(

2)4/8(5)11/9(ضعیف

36)85/7(20)47/6(متوسط

4)9/5(17)40/5(خوب

42)100(42)100(مجموع
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تصوير 3: توزیع فراوانی پاسخ های صحیح در آزمون کتبی پس از مداخله 
)n = 42( آموزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل
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تصوير 4: توزیع عملکرد صحیح در آزمون عملی پس از مداخله آموزشی در 
)n = 42( دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل

)n=42(-جدول 5: وضعیت آگاهی از ماحظات ارگونومی کار با کامپیوتر در دانشجویان قبل و بعد از مداخله آموزشی

P-valueبعداز مداخلهقبل از مداخلهمتغیرها

36P >0/001)85/7(5)11/9(آگاهی از فاصله کاربر تا مانیتور

33P >0/001)78/5(1)2/3(آگاهی از ارتفاع مناسب میز کامپیوتر

20P >0/001)47/6(3)7/1(آگاهی از ارتفاع مناسب صندلی کامپیوتر
مقادیر جدول به صورت فراوانی )درصد( بیان شده اند.

ــجویان در  ــی دانش ــزان آگاه ــه می ــان داد ک ــا نش ــی یافته ه ارزیاب
خصــوص ماحظــات ارگونومیکــی کار بــا کامپیوتــر پــس از مداخلــه 
آموزشــی بطــور چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت بــه گونــه ای کــه 
مقایســه وضعیــت پاســخ بــه ســؤاالت کتبــی نشــان داد کــه میــزان 
آگاهــی دانشــجویان از حداقــل 40/5 تــا حداکثــر 76/2 درصد نســبت 
بــه قبــل از واگــذاری کتابچــه آموزشــی، بهبــود یافتــه اســت. انجــام 
ــا  ــاط ب ــاری در ارتب ــی دار آم ــاوت معن ــای تف ــبت گوی ــون نس آزم
میــزان آگاهــی افــراد قبــل و بعــد از مداخلــه آموزشــی بــوده اســت 

.)P > 0/001(

بحث
ــکلتی- ــاالت اس ــیوع اخت ــن ش ــدف تعیی ــا ه ــر ب ــش حاض پژوه
عضانــی و ارزیابــی اثربخشــی مداخلــه آموزشــی بــر عملکــرد گروهی 
از دانشــجویان یــک دانشــگاه علــوم پزشــکی پیرامــون اصــول 
ــش اول  ــات بخ ــد. اطاع ــام ش ــر انج ــا کامپیوت ــک کار ب ارگونومی
ــودن نمونه هــا )میانگیــن  پژوهــش نشــان داد کــه علیرغــم جــوان ب
ســن 21 ســال در دانشــجویان مــورد بررســی(، تعــداد قابــل 
ــی از  ــه درجات ــته ب ــال گذش ــه و س ــی هفت ــان ط ــه ای از آن ماحظ
ــی شــکایت داشــتند. نســبت های  ــم اختــاالت اســکلتی عضان عائ
ارائــه شــده در خصــوص شــکایت و ناراحتــی در هــر یــک از نواحــی 
بــدن گرچــه از مقادیــر ارائه شــده بــرای کارکنــان اداری و یــا کاربران 
حرفــه ای کامپیوتــر در دیگــر مطالعــات کمتــر بــوده، ]7, 21[ امــا بــا 

توجــه بــه افــق پیــش رو و اســتفاده احتمــاالً" گســترده تر در آینــده، 
شــرایط نگــران کننــده ای را گوشــزد می کنــد. شــرایطی کــه تحــت 
ــن اعمــال  ــر و همچنی ــا کامپیوت ــح کار ب آن آگاهــی از اصــول صحی

ــد. ــروری می نمای ــت کار را ض ــک در پس ــات ارگونومی ماحظ
نتایــج حاصــل از بخــش نخســت پژوهــش نشــان داد کــه حــدود دو 
ســوم )62/43 درصــد( از دانشــجویان هنــگام کار بــا کامپیوتــر اظهــار 
ــی  ــد در حال ــاالت اســکلتی-عضانی کرده ان ــم اخت ــکایت از عائ ش
ــان )89 درصــد( علیرغــم ضــرورت رعایــت ماحظــات  کــه اکثــر آن
ــن  ــده ای ــگیری کنن ــش پیش ــر و نق ــا کامپیوت ــک در کار ب ارگونومی
ماحظــات در خصــوص اختــاالت اســکلتی عضانــی، از ماحظــات 
ــرایطی،  ــن ش ــت چنی ــن تح ــر ای ــته اند. بناب ــی نداش ــه آگاه مربوط
ــان و ارتقــاء آگاهــی ایشــان پیرامــون ماحظــات  حفــظ ســامت آن
ارگونومیــک کار بــا کامپیوتــر از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار خواهــد 
بــود. ســامت جوانــان مــورد بررســی در ایــن پژوهــش )دانشــجویان( 
ــز  ــیار حائ ــور، بس ــده کش ــت آین ــذار در سرنوش ــش اثرگ ــل نق بدلی
ــیب های وارده  ــت، و آس ــیوه های نادرس ــاذ ش ــوده و اتخ ــت ب اهمی
ناشــی از آن می توانــد بــا پیامدهــای ســنگین و گاهــا" جبــران 
ناپذیــری همــراه باشــد. در مقابــل، بکارگیــری شــیوه های صحیــح و 
مؤثــر از جملــه در ایــن مــورد خــاص )اســتفاده از اصــول ارگونومــی 
بــه منظــور پیشــگیری از اختــاالت اســکلتی عضانــی( می توانــد بــا 
ــر  ــر تأثی ــوده و عــاوه ب ــن ســنین همــراه ب ــی در ای اثربخشــی باالی
ــر  ــان دیگ ــی می ــل قبول ــکل قاب ــه ش ــا، ب ــامت آنه ــر س ــازنده ب س
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ــد ]7[. اقشــار جامعــه بســط یاب
 مطالعــه وضعیــت شــکایات از درد و ناراحتــی در سیســتم اســکلتی 
ــای آن  ــدن گوی ــی آن در ب ــه موقعیــت مکان ــا توجــه ب ــی ب - عضان
ــود کــه شــکایت در ناحیــه گــردن و کمــر بیــش از ســایر نواحــی  ب
ــز از  ــط نی ــای مرتب ــر پژوهش ه ــج دیگ ــی نتای ــت. بررس ــوده اس ب
وجــود چنیــن وضعیتــی در کاربــران کامپیوتــر حکایــت دارد. بعنــوان 
نمونــه در بررســی میــان 1065 تــن از کســانی کــه روزانــه حداقــل 
ــبت از  ــترین نس ــد، بیش ــتفاده می نمودن ــر اس ــاعت از کامپیوت 1 س
شــکایت بــه میــزان 55% مربــوط بــه ناحیــه گــردن گــزارش گردیــد 
ــه  ــی ک ــان کاربران ــز در می ــه Remple و همــکاران نی ]22[. مطالع
روزانــه بیــش از شــش ســاعت بــا کامپیوتــر کار می کردنــد نشــان داد 
کــه اختــاالت اســکلتی–عضانی در ناحیــه گــردن بیشــترین شــیوع 
ــوده اســت ]23[. مطالعــه صلحــی  ــه دارا ب ــورد مطالع را در گــروه م
ــوم پزشــکی تهــران نیــز  و همــکاران در میــان پرســنل دانشــگاه عل
نشــان داد بیشــترین شــیوع اختــاالت اســکلتی-عضانی در کاربــران 
کامپیوتــر در نواحــی گــردن حــدود 59 درصــد و کمــر 41/5 درصــد 
بــود ]24[. در مطالعــه میرمحمــدی و همــکاران )1389( نیــز کــه بــا 
هــدف بررســی وضعیــت شــکایات از اختــاالت اســکلتی-عضانی در 
کارکنــان شــاغل در بخش هــای اداری دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد 
انجــام پذیرفــت، شــکایات از درد در نواحــی کمــر و گــردن بــه میــزان 

57/6 و 46/5 درصــد بیــش از ســایر نقــاط بــود ]25[.
ــر  ــه حاض ــج مطالع ــوص نتای ــز در خص ــل برانگی ــیار تأم ــه بس نکت
آنکــه دانشــجویان در آینــده ای نچنــدان دور بــه عنــوان قشــر مولــد 
ــرد  ــد ک ــل خواهن ــه عم ــف جامع ــای مختل ــکان دار فعالیت ه و س
بنابــر ایــن ابتــا بــه اختــاالت اســکلتی-عضانی بــا شــیوع بــاال در 
آنهــا در صــورت عــدم مدیریــت صحیــح و اســتمرار وضعیــت موجــود 
ــدی و  ــای ج ــی، پیامده ــت فعل ــدید وضعی ــر تش ــاوه ب ــد ع می توان
جبــران ناپذیــری را بــر ســامت و عملکــرد آنهــا در پی داشــته باشــد. 
ــه  ــه، گرچ ــت ک ــر اس ــایان ذک ــه ش ــش دوم مطالع ــوص بخ در خص
تعــداد دانشــجویان شــرکت کننــده در ایــن بخــش زیــاد نبــوده )42 
نفــر(، امــا مقایســه آن بــا تعــدادی از دیگــر پژوهش هــای مداخلــه ای 
ــکاران ]9[  ــری و هم ــه جهانگی ــد مطالع ــی مانن ــوزه ارگونوم در ح
ابرقویــی ]26[ صارمــی و همــکاران ]27[ یعقوبــی و همــکاران ]28[

ــه اجــرا در  ــه ب ــا 40، 44، 47، 69 نمون ــه ترتیــب ب ــک ب کــه هــر ی
ــت دارد. ــه ای حکای ــل ماحظ ــباهت قاب ــد، از ش آمده ان

ــرادی  ــه آموزشــی نشــان داد کــه بیشــتر اف نتایــج حاصــل از مداخل
کــه آگاهــی خوبــی از ماحظــات ارگونومــی کار بــا کامپیوتر داشــتند 
)40,5 درصــد( عملکــرد متوســطی در آزمــون عملــی از خــود نشــان 
ــی  ــون کتب ــه در آزم ــت ک ــل آن اس ــه دلی ــب ب ــن مطل ــد. ای دادن
ســؤاالت مربــوط بــه آگاهــی یــک بــه یــک از دانشــجویان پرســیده 
ــی  ــد تمام ــته ش ــجویان خواس ــی از دانش ــون عمل ــا در آزم ــد ام ش

ــر را اجــرا  ــا کامپیوت ــی کار ب ــه ماحظــات ارگونوم ــوط ب ــکات مرب ن
کننــد و هــر یــک از ســؤاالت آگاهــی تــک تــک پرســیده نشــد. در 
واقــع ایــن برعهــده دانشــجو بــود کــه هــر یــک از ماحظــات بطــور 
ــر،  ــز کامپیوت ــور، ارتفــاع مناســب می ــا مانیت ــر ت ــه کارب ــال )فاصل مث
ارتفــاع مناســب صندلــی کامپیوتــر( را عمــًا نشــان دهــد بــه همیــن 
دلیــل بعضــی از آیتمهــای مربــوط بــه ماحظــات ارگونومــی از ســوی 
ــداد  ــی تع ــزان آگاه ــن می ــد. همچنی ــوش می ش ــجویان فرام دانش
ــات  ــه ماحظ ــه کتابچ ــس از مطالع ــجویان پ ــی از دانش ــل توجه قاب
ــزان  ــه می ــل ب ــه )حداق ــش یافت ــر افزای ــا کامپیوت ــک کار ب ارگونومی
ــب  ــه ترتی ــا ب ــی آنه ــی و عمل ــای کتب 40 درصــد( و نمــرات آزمونه
ــت.  ــوده اس ــوب ب ــا خ ــط ی ــد متوس ــد در ح در 88/1 و 95/2 درص
ــز از  ــه نی ــن زمین ــات در ای ــایر تحقیق ــا س ــر ب ــج اخی ــه نتای مقایس
ــوده اســت. بطــور مثــال در پژوهــش  ــی برخــوردار ب ــی خوب همخوان
آزمــا و همــکاران )1393( جهــت ارزیابــی ریســک فاکتورهــای 
برنامــه  اجــرای  و  اداری  دفاتــر  اســکلتی-عضانی  ناراحتی هــای 
آموزشــی ارگونومــی مشــخص گردیــد کــه پــس از مداخلــه آموزشــی 
میــزان آگاهــی افــراد در رابطــه بــا نحــوه صحیــح کار بــا تجهیــزات 
ــر در ایســتگاه کاری  ــان مناســب اجــزای کامپیوت ــر و چیدم کامپیوت

ــت ]13[. ــش یاف افزای
همچنیــن در مطالعــه محمــدی زیــدی و همــکاران )1391( در رابطه 
بــا اثربخشــی مداخلــه آموزشــی نظریــه محــور در اصــاح حالت هــای 
بدنــی کاربــران رایانــه نشــان داده کــه مداخلــه ارگونومــی مبتنــی بــر 
ــد  ــود بخش ــی را بهب ــای بدن ــد حالت ه ــت بتوان ــن اس ــوری ممک تئ
ــه  ــی ب ــر ارگونوم ــل خط ــش عوام ــه کاه ــادر ب ــی ق ــه تنهای ــی ب ول
ســطوح کــم مواجهــه نیســت ]6[. مطالعــه رفیعــی پــور و همــکاران 
در مــورد تأثیــر آمــوزش اصــول ارگونومیــک بــر کاهــش ریســک ابتا 
ــران  ــه روش RULA در کارب ــی ب ــکلتی- عضان ــاالت اس ــه اخت ب
ــد  ــح می توان ــه ای صحی ــه مداخل ــرا برنام ــان داد اج ــز نش ــه نی رایان
ســطح مواجهــه کاربــران بــا ریســک فاکتورهــای ابتــا بــه اختــاالت 
اســکلتی-عضانی را کاهــش دهــد و بــه عنــوان یــک عامــل مکمــل 
ــود  ــه ش ــر گرفت ــک در نظ ــات ارگونومی ــی اقدام ــاء کارای ــرای ارتق ب
]29[. از محدودیت هــای مطالعــه حاضــر می تــوان بــه تعــداد انــدک 
دانشــجویان شــرکت کننــده در مرحلــه مداخلــه ای پژوهــش اشــاره 
نمــود کــه تقریبــاً" یکــی از مشــکات اجرایــی در اکثــر پژوهش هــای 

ــد. ــمار می آی ــه ای بش مداخل

نتیجه گیری
ــش از  ــه بی ــش اول مطالع ــه در بخ ــان داد ک ــر نش ــش حاض پژوه
نیمــی از دانشــجویان مــورد مطالعــه بــه اختــاالت اســکلتی عضانــی 
مبتــا بودنــد و کمتــر از 10 درصــد بــا ماحظــات ارگونومــی کار بــا 
کامپیوتــر آشــنا بودنــد امــا بــا آمــوزش انجــام شــده در مرحلــه دوم 
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آگاهــی دانشــجویان بطــور مناســبی افزایــش یافــت. بنابرایــن مداخله 
آموزشــی در خصــوص ماحظــات ارگونومیــک کار بــا کامپیوتــر قــادر 
بــه افزایــش آگاهــی دانشــجویان، بهبــود وضعیــت نشســتن، و اصــاح 
ــار  ــها در کن ــن آموزش ــر ای ــوده و اگ ــتگاه های کاری ب ــرایط ایس ش
دیگــر اقدامــات اصاحــی صــورت پذیــرد، می توانــد از طریــق اصــاح 
ــیوع  ــتن از ش ــا کاس ــگیری ی ــه پیش ــر ب ــت، منج ــای نادرس رفتاره

عائــم اختــاالت اســکلتی عضانــی گــردد.

سپاسگزاری
بدیــن وســیله از معاونــت محتــرم تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم 
پزشــکی بابــل جهــت حمایــت مالــی از پژوهــش حاضــر )بــه شــماره 
9134821( همچنیــن از همــکاری کلیــه دانشــجویانی کــه در طــرح 
حاضــر شــرکت کــرده و مــا را در انجــام ایــن پژوهــش یــاری نمودنــد، 
قدردانــی می گــردد. همچنیــن از آقــای همــت قلــی نیــا آهنگر بواســطه 

همــکاری در پــردازش آمــاری بخشــی از داده هــا تشــکر می شــود.
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Abstract
Introduction: Musculoskeletal disorders (MSDs) are inevitable consequences of 
ergonomic principles neglect. The increasing use of computer by students may result in 
these disorders. Therefore, the present study was conducted to determine the prevalence of 
MSDs and evaluate the effectiveness of ergonomics training intervention among university 
students.
Methods: This interventional and cross-sectional study was performed on a group of 
medical and paramedical students. Samples were chosen by simple sampling method. 
In the first stage, data were gathered by means of a self-made measurement and Nordic 
Musculoskeletal Questionnaire (NMQ). Furthermore, an educational booklet regarding 
the principles of ergonomics in computer use (educational intervention) was offered to the 
subjects. In the second stage of the study, the effectiveness of intervention was evaluated 
using a written exam and a quasi-objective structured clinical examination (quasi-OSCE) 
test. Data were analyzed by SPSS 15, as well as descriptive and analytical statistical indexes.
Results: From 205 students participated in the first round of the study, the results showed 
that %66.44 of them (128 persons) reported at least one complain or limitation in their 
musculoskeletal systems during the past year. Less than %10 of the participants were aware 
about the considerations of ergonomics principals during computer use. After submission 
of the educational materials, their awareness about the ergonomics considerations in 
computer use significantly improved (P > 0.001) and more than %95 of them had good or 
medium performance after the intervention.
conclusions: The training program was effective on the awareness of ergonomics 
principles in computer use. However, prevention of musculoskeletal disorders requires 
complementary measures such as elimination of risk factors and administrative controls.
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