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ABSTRACT
Background: The design and manufacturing process in electronic companies is
the most time consuming work behind computers. Because of the high prevalence of
musculoskeletal disorders in computer users, researchers need to identify risk factors
and ergonomic problems and ways to reduce them .
Methods: This study was a descriptive-analytical study and was conducted as an
intervention in Behpajooh engineering company in Isfahan. Statistical sampling was
done by global sampling (31 people). The Nordic questionnaire and the Rapid Office
Strain Assessment (ROSA) were used to evaluate the risk factors of ergonomics.
Data analysis was performed by using McNemar and Wilcoxon's non-parametric
tests and using SPSS software.
Results: The results of the Nordic questionnaire, before ergonomic intervention,
the frequency of problems in elbow is zero, in waist, upper back, neck and shoulders
is 45-38%. Evaluation of Ergonomic Risk Factors derived from the Rapid Office
Strain Assessment before intervention showed 35.5% (11 people) at low risk, 38.7%
(12 people) in the warning zone and 25.8% (8 people) in the area requiring ergonomic
intervention. Statistical analysis of ergonomic interventions showed that the number
of people in the area of warning and necessity are less than the number of people
before intervention.
Conclusion: The most musculoskeletal disorders were reported in the neck,
lower back, upper back and shoulders. Statistical results after ergonomic intervention
indicate a decrease in these disorders. The results led to the understanding that the
risks in electronic companies could be reduced by ergonomic interventions .
Implementation of ergonomic interventions based on engineering, management and
educational proceeding can be effective in reducing musculoskeletal disorders.
Keywords: Ergonomic Risk Factors, Ergonomic Interventions, Electronic Companies, Rapid
Office Strain Assessment (ROSA)
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محققان نسبت به شناسایی ریسکفاکتورها و مشکالت ارگونومیکی و راههای کاهش آنها اقدام کنند.
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انجام شد .بررسی آماری به صورت سرشماری ( 31نفر) انجام شده و از پرسشنامۀ نوردیک و روش ارزیابی
سریع تنش اداری ( )ROSAبرای ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومی استفاده شد .آنالیزآماری دادهها با
آزمون ناپارامتری مکنمار و ویلکاکسون و استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد.
یافتهها :نتایج حاصل از پرسشنامۀ نوردیک قبل از مداخلۀ ارگونومی فراوانی مشکالت در ناحیۀ آرنج
صفر ،ناحیۀ کمر ،فوقانی پشت ،گردن و شانه را با فراوانی  45 -38درصد نشان میدهد .ارزیابی ریسک
فاکتورهای ارگونومیکی حاصل از پرسشنام ۀ ارزیابی سریع تنش اداری قبل از مداخله ،نشان میدهد که
11( %35/5نفر) در سطح ریسک کم؛ 12( %38/7نفر) در ناحیۀ هشدار و 8( %25/8نفر) در ناحیۀ ضرورت
انجام مداخلۀ ارگونومی قرار دارند .بررسیهای آماری پس از اجرای مداخالت ارگونومیکی نشان میدهد
که تعداد افراد در ناحیۀ هشدار و ضرورت کمتر از تعداد افراد قبل از مداخله بوده است.
نتیجه گیری :بیشترین اختالالت اسکلتی ـ عضالنی در ناحیۀ گردن ،کمر ،فوقانی پشت و شانهها
گزارش شد .نتایج آماری بعد از مداخلههای ارگونومیکی ،نشاندهندۀ کاهش این اختالالت است .نتایج
منجر به درک این موضوع شد که خطرهای موجود در شرکتهای الکترونیکی به ویژه بروز ضایعات اسکلتی
ـ عضالنی را میتوان با مداخلههای ارگونومی و تکیه بر اقدامات مهندسی ،مدیریتی و آموزشی کاهش داد.
کلیدواژهها :ریسک فاکتورهای ارگونومی ،مداخالت ارگونومی ،شرکتهای الکترونیکی ،روش ارزیابی
سریع تنش اداری()ROSA

مقدمه
استفاده از رایانه در کشورهای در حال توسعه اگرچه باعث
تسریع در انجام کارها و صرفهجویی در زمان ،انرژی و منابع
شده است ولی به دلیل توجه نکردن به خصوصیات جسمی،
روانی و اجتماعی کاربران ،آثار سوء بسیاری در بروز اختالالت
اسکلتی -عضالنی داشته است .در سالهای اخیر استفاده از
رایانه برای هر کاری ضروری بوده و کمتر شغلی را میتوان پیدا
کرد که در آن از رایانه استفاده نشود .تکنولوژیهای جدید نه
فقط اختالالت اسکلتی ـ عضالنی ناشی از کار را کاهش نداده
اند بلکه با افزایش حرکات تکراری ،وضعیتهای استاتیک

ضمن انجام کار و توجهنکردن به ارگونومی و استرس شغلی،
باعث افزایش آن نیز شده است [.]1
یکی از مباحث مهمِ دانش ارگونومی ،ارزیابی فاکتورهای
موثر در ایجاد اختالالت اسکلتی ـ عضالنی ناشی از کار
()Work-related Musculoskeletal Disorders-WMSDs
است .اختالالت اسکلتی ـ عضالنی مرتبط با کار معموالً باعث
درگیری کمر ،ستون فقرات گردنی و اندامهای فوقانی میشود.
این اختالالت شایعترین بیماریها و آسیبهای شغلی بوده و
علت اصلیِ از کار افتادگیِ کارگران است [.]2
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مهمترین مشکالت ناشی از استفادۀ نادرست از رایانه،
مشکالت اسکلتی ـ عضالنی است .با این وجود ،اطالعرسانی
گسترده و کافی دربارۀ مشکالت ناشی از کار با رایانه و
راهکارهای پیشگیری از آن صورت نگرفته است .اصول و
راهکارهای ساده و ضروری بهداشتی و ارگونومیکی کار با رایانه
را میتوان با طراحی و اجرای برنامههای آموزشی و دادن
اطالعات الزم به کاربران رایانه میسر و عملی کرد [.]3
از مهمترین دالیل اثربخشى مداخلههای ارگونومیکی ،می-
توان به استفادۀ توأم از مداخالت مهندسى همراه با مداخالت
مدیریتى اشاره کرد زیرا این رویکرد از مهمترین و اثربخش-
ترین اقدامات در راستای بهبود شرایط ارگونومیک در محیط-
های شغلى به شمار مىآید [.]4
استفاده از رایانه و ارتباط آن با عالئم اسکلتی ـ عضالنی و
بینایی نگرانی فزایندهای در سازمانهای اجتماعی فنی بوجود
اورده است .از این رو ،سازمانها توجه خود را برای پیشگیری
از این آسیبها متمرکز نمودند .روبرتسون .ام و لی .جی
( )2017پژوهشی در این ارتباط انجام دادهاند .نتایج این
مطالعه نشان داد که مداخلۀ ارگونومی در سطح کالن ،میتواند
در بهبود محیط و سالمت کارکنان تاثیرهای مفیدی بگذارد
[.]5
چوبینه و همکاران ( )1392با توجه به یافتهها ،فراوانی
عالیم اختالالت اسکلتی ـ عضالنی در افراد مطالعه شده طی
12ماه پیش از آن را بهنسبت باال ( 60/4درصد) گزارش کردند.
بررسیهای گذشته نیز دربارۀ سالمت و بیماری در ایران ،از
شیوع باالتر عالیم اختالالت اسکلتی ـ عضالنی در ناحیۀ
گردن ،پشت و کمر کارکنان اداری ،در مقایسه با جمعیت
عمومی کشور حکایت داشت [.]6
یک مطالعۀ مداخلهای با عنوان « بررسی اثربخشی یک
روش آموزش تصویری خودمراقبتی برای کاهش اختالالت
اسکلتی ـ عضالنی میان کارکنان اداری با رایانه» انجام شد .در
این مطالعه ریسک فاکتورهای اسکلتی ـ عضالنی با استفاده از
روش ارزیابی روال ( Rapied Upper Limit Assisment-
 )RULAقبل و  6هفته بعد از مداخله ارزیابی شدند .نتایج
نشان داد که مداخلههای ارگونومیکی به همراه آموزش ،در
کوتاهمدت سبب بهبود وضعیت میشوند [.]7
امروزه در دنیا ناراحتیهای اسکلتی ـ عضالنی ،به علت
آسیبی که به نیروی کار و بهرهوری وارد میسازد ،اهمیت فوق-
العادهای دارند .به همین سبب ضروری است که مطالعات

وسیعی برای شناسایی و پیشگیری از بروز این آسیبها و
کنترل ریسک فاکتورهای ایجادکنندۀ آنها انجام شود [.]8
تاکنون روشهای بسیاری برای بررسی ریسک فاکتورهای
ارگونومی در بروز اختالالت اسکلتی ـ عضالنی بر مبنای
ارزیابی وضعیت بدنی از جمله :کیو ـ ای ـ سی ( Quick
 ،)Exposure Checklist- QECروال ( Rapid Upper Limb
 )Assessment -RULAو ربا ( Rapid Entire Body
 )Assessment- REBAمعرفیشدهاند [.]9
یکی از روشهای جدیدی که در مقایسه با دیگر روشهای
ارزیابی ارگونومیک معرفیشده و از کاربردهای اختصاصی آن
میتوان به ارزیابی ریسک ابتال به اختالالت اسکلتی ـ عضالنی
در کارکنان اداری و کاربران رایانه اشاره کرد ،روش روزا
( )Rapid Office Strain Assessment-ROSAاست .این
روش ریسک فاکتورهای ارگونومیکی در کارکنان اداری که
کارشان بر پایۀ استفاده از رایانه است را ،شناسایی و سطح
ریسک را طبقهبندی میکند .در این ارتباط مطالعهای با هدف
ارزیابی شیوع ریسک فاکتورهای اختالالت اسکلتی ـ عضالنی
و ارتباط آن با میزان بار کاریِ کارکنان مرکز  118مخابرات
شهرستان سنندج با استفاده از روش "روزا" انجام شد .نتایج
بیانگر باال بودن میانگین بار کاری و شیوع اختالالت اسکلتی ـ
عضالنی بهویژه در ناحیۀ گردن و قسمت تحتانی کمر بود .بین
متغیرهای جنسیت ،شاخص تودۀ بدنی ،شیفت کاری ،سابقۀ
کار ،سطح ریسک بارِکاری و امتیاز نهایی "روزا" با اکثر
اختالالت اسکلتی ـ عضالنی ،ارتباط معنیداری یافت شد.
همچنین بین شاخص تودۀ بدنی و سابقۀ کار با نمرۀ بار کاری
ارتباط معنیداری بهدست آمد .با توجه به نامناسب بودن
ایستگاههای کاری و به تبع آن باال بودن شیوع اختالالت
اسکلتی ـ عضالنی ،باید بهبود ایستگاههای کاری در اولویت
برنامهریزان قرار گیرد .همچنین بهکارگیری استراتژیهای
مداخلهای برای کاهش ابعاد بار کاری که با اختالالت اسکلتی
ـ عضالنی ارتباط دارد ،ضروری است [.]10
مطالعهها و مداخلههای ارگونومیکی زیادی با استفاده از
روش "روزا" توام با اجرای برنامههای آموزشی در سازمانهای
مختلف از جمله بانکها ،بیمارستانها ،دانشگاهها و دیگر سازما
نها انجام شد که همگی نشان از کارایی و اثربخشی کاربرد
این روش در کاهش ضایعات اسکلتی -عضالنی و افزایش بهره-
وری دارد [.]12 ، 11 ،7،4 ،1
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این مطالعه توصیفی ـ تحلیلى به صورت مداخلهاى در سال
 1396-1395در شرکت مهندسی بهپژوه در شهر اصفهان به
روش نمونهگیری به صورت سرشماری ( 31نفر) انجام شد.
معیار ورود افراد به مطالعه آن بود که شغل افراد ادارى باشد،
در روز حداقل  3ساعت و بیشتر با رایانه کار کنند و سابقۀ کار
حداقل یک سال و باالتر داشته باشند.
پس از برگزارى جلساتى با مدیرعامل شرکت اجازۀ انجام
مطالعه در بخشهای فنی (اتوماسیون،کنترل پروژه،
الکتروشیمی ،طراحی الکترونیک و ساخت) و اداری (مالی،

4

الف) جمعآورى اطالعات دموگرافیک افرادِ مطالعه:
در این راستا ،از پرسشنامۀ نوردیک خصوصیات
دموگرافیک استفاده شد که براى این منظور طراحى شده بود
و در آن متغیرهاى سن ،جنس ،قد ،وزن و سابقۀ کارى گنجانده
شده بود.
ب) بررسى شیوع ناراحتىهاى اسکلتى ـ عضالنى:
در مرحلۀ اول بهمنظور تعیین شیوع ناراحتىهاى اسکلتى
ـ عضالنى از پرسشنامۀ نوردیک استفاده شد .این پرسشنامه
 2بخش عمومى و اختصاصى دارد که با توجه به اهداف مطالعه،
فقط قسمت عمومى آن بررسی شد .همچنین علت ایجاد
ناراحتىها (آیا ناراحتى ایجادشده ناشى از کار است یا خیر؟)
به صورت یک سؤال در پرسشنامه گنجانده شد .براى دستیابى
به نتایج بهتر ،پرسشنامه از راه مصاحبۀ مستقیم با افراد مطالعه
تکمیل و شیوع ناراحتىهاى اسکلتى ـ عضالنى آنان در یک
سال گذشته ثبت شد .در مجموع  31پرسشنامه ،دو هفته
قبل از شروع مداخالت و پس از گذشت  3ماه از شروع
مداخالت بین کلیه افراد توزیع شد که پرسشنامهها را تکمیل
و به محقق بازگرداندند.
فاز دوم  -مداخله
پس از بررسى ایستگاههاى کارى با استفاده از روش "روزا"
و مشخص شدن سطوح خطر شرکت ،مداخالت ارگونومیک ،با
توجه به اجزای روش "روزا" ،براى افرادی که با این روش
نیازمند مداخله تشخیص داده شدند ،طراحى و اجرا شد.
مداخله عبارت بود از مداخالت آموزشى و مداخالت مهندسى
که به صورت زیر اجرا شد:
الف) مداخالت آموزشی:
مداخالت آموزشی با موضوعیت ارگونومى ادارى دربارۀ
کلیه افراد اعمال شد .سپس محتواى آموزش مدِنظر با توجه به
عوامل خطرزاى بررسى شده با روش "روزا" و با استفاده از
استاندارد انجمن استاندارد کانادا انتخاب شد .برنامهی آموزش
عبارت بود از نحوۀ تنظیم و چیدمان وسایل روى سطح میز
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روشکار

فاز اول ـ ارزیابى اولیه
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کاربرد موثر روش "روزا" در پژوهشهای مختلف ثابت
کرده است که این روش برای شناسایی و ارزیابی عوامل خطر
در استفاده از رایانه موثر و اعتمادکردنی است [ .]11برای
راحتی استفاده از روش "روزا " برنامۀ کامپیوتری وجود دارد
که میتوان به صورت آنالین نمرههای "روزا" را در ارتباط با
کار محاسبه کرد .در نتیجه ،کارگر میتواند برای بهبود اعتبار
نمرات "روزا" نمرات مربوطه را در تمام بخشهای کار خود به
دست آورده و برای کاهش عوامل خطر مرتبط با اختالالت
اسکلتی ـ عضالنی و کاهش میزان ناراحتی خود ،راساً اقدام
نماید [.]12
مطالعات انجام شده در ایران نشان میدهد که کار مداوم
و طوالنیمدت با رایانه و انجام وظایف در حالت استاتیک و
نشسته میتواند بهعنوان یک عامل خطر ابتال به اختالالت
اسکلتی ـ عضالنی شناخته شود .در ضمن نتایج مطالعات نشان
میدهد که علت بیش از نیمی از غیبتها در محیط کار،
اختالالت اسکلتی ـ عضالنی است .امروزه در بسیاری از کشور-
ها پیشگیری از ضایعات اسکلتی ـ عضالنیِ ناشی از کار
بهصورت یک ضرورت و اولویت ملی درآمده است [ .]13بر
همین مبنا نزدیک به دو دهه است که انجمن ارگونومی و
مهندسی عوامل انسانی ( )1380فعالیت خود را در کشور
شروع کرده است [.]14
نظر به مطالعات معرفی شده و با توجه به فرآیند طراحی
و ساخت در شرکتهای الکترونیکی که بیشترین مدتزمان
کار با رایانه را به خود اختصاص میدهند و با توجه به فراوانی
اختالالت اسکلتی ـ عضالنی در کاربران رایانه ،مدیریت شرکت
بهپژوه تصمیم گرفت تا به مطالعه و بررسی ریسکفاکتورها و
مشکالت مختلف ارگونومیکی و راههای کاهش آنها در
چهارچوب این پژوهش بپردازد.

بازرگانی و اداری) داده شد و با انجام ارزیابى ،مداخلۀ آموزشى
و مداخلۀ مهندسى و تأمین تجهیزات الزم براى انجام
مداخالت مهندسى موافقت کردند.کارکنانهم رضایت خود را
برای شرکت در مطالعه اعالم کردند .این مطالعه در  3مرحلۀ
ارزیابى اولیه ،مداخله و ارزیابى اثربخشى مداخالت به صورت
زیر انجام شد.
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این مداخله عبارت بود از تعویض صندلىهاى غیر
ارگونومیک و فرسوده ،تعویض کیبوردها و موسهاى غیر
ارگونومیک ،تجهیز ایستگاههاى کارى به پد موس ،تنظیم
ایستگاه کارى از قبیل تنظیم ارتفاع و زاویۀ نمایشگر ،جانمایى
تلفن و چیدمان ارگونومیک تجهیزات سطح کار و توزیع
زیرپایى ارگونومیک برای کارکنان.
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ب) مداخالت مهندسی:

پس از گذشت سه ماه از شروع مداخالت (آموزشی و
مهندسی ،ارزیابى عوامل خطرزاى ایجادکنندۀ ناراحتىهاى
اسکلتى ـ عضالنى و نیز بررسى شیوع آنها) بهترتیب با
پرسشنامۀ نوردیک و روش "روزا" در شرکت بررسى شده و
میزان اثربخشى مداخالت ارگونومیکی در مقایسه با قبل از
مداخالت تعیین و دادهها مقایسه شدند.
روش تجزیه وتحلیل دادهها
براى تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی دادهها از نرم-
افزار  SPSSو برای مقایسۀ نسبت شیوع ناراحتىهاى اسکلتی
ـ عضالنى هر یک از اندامها قبل و بعد از مداخله از آزمون نا-
پارامتری آمارى مکنمار استفاده شد .به منظور مقایسۀ
میانگین نمرۀ "روزا" و هر یک از اجزای آن به عنوان یک متغیر
کمّى ،قبل و بعد از مداخله از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون
استفاده شد .کلیۀ آزمونها در سطح معناداری  %95با α= %5
انجام شد.
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کار ،شناسایى پوسچرهاى خنثى و نامناسب ،نحوۀ تنظیم
صندلى و ایجاد پوسچرهاى مناسب حین کار روى صندلى،
پوسچر صحیح استفاده از ماوس و صفحه کلید و هم چنین
نحوۀ قرارگیرى مناسب ماوس و صفحه کلید آن روى سطح
کار ،نحوۀ صحیح استفاده از موس و صفحه کلید ،نحوۀ
قرارگیرى و تنظیم مانیتور روى سطح کار ،موقعیت مناسب
قرارگیرى تلفن نسبت به موقعیت فرد ،نحوۀ استفادۀ صحیح
از تلفن و در نهایت قرارگیرى مناسب هولدر (نگهدارندۀ برگه-
ها) روى سطح کار .پس از آموزشِ کارکنان از آنها خواسته
شد ،محل کار خود را با توجه به استانداردهاى ارایه شده تنظیم
کنند .ذکر کردنی است که در دورۀ مطالعه ،آموزشهاى چهره
به چهره در رابطه با سؤالهای احتمالى براى کلیۀ کارکنان
حاضر در شرکت ،بهمنظور تنظیم ایستگاه کارى انجام گرفت.
نکتۀ آموزشیِ این فاز از مطالعه ،آموزش شاغلین برای انجام
حرکات نرمشى در پشت میز کار بود .براى افزایش اثر این
رویکرد ،نرمافزار نارسیس ( )Narsisکه براى همین منظور
طراحى شده است ،روى رایانۀ کلیۀ شاغلین نصب شد .این نرم
افزار در زمانهاى مختلفِ هر روز کارى ،به صورت خودکار
فعال میشود و انواع حرکات آموزشى مناسبی که میتوان
پشت میز کار انجام داد را روى صفحۀ نمایشگر رایانۀ کارکنان
نمایش میدهد و به آنان یادآورى مىکند.

فاز سوم ـ ارزیابى اثربخشى مداخالت

یافتهها
خصوصیات دموگرافیک افراد بررسى شده در جدول 1
ارایه شده است .نتایج مقایسهاى شیوع ناراحتىهاى اسکلتى ـ
عضالنى نواحى مختلف بدن قبل و بعد از مداخله در جدول 2
و نتایج آزمون مکنمار در جدول  3ارایه شده است.
نتایج مقایسهاى میانگین نمرۀ "روزا" و اجزای آن قبل و
بعد از مداخله را در جدول  4و نتایج آزمون ویلکاکسون را در
جدول  5میتوان مشاهده کرد .تفاوت معنادارى بین میانگین
نمرۀ "روزا" و اجزای آن قبل و بعد از مداخالت مهندسى و
آموزشى وجود دارد .به صورتی که این مقدار کاهش از لحاظ
آمارى معنادار است ( .)P > 0/001

ردیف

جدول  .1مشخصات دموگرافیک
آماره

سن

وزن

قد

سابقۀ کار

تعداد نمونهها

1

میانگین

33/9

71/7

172/3

10/5

31

2

انحراف معیار

8/4

10/8

7/4

8/1

31

3

حداقل

19

55

155

1

31

4

حداکثر

57

95

182

34

31

5
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قبل از مداخله

ناحیه
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ردیف

جدول  .2فراوانی اختالالت اسکلتی ـ عضالنی
بعد از مداخله

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

1

گردن

14

45/2

2

6/5

2

شانهها

11

35/5

1

3/2

3

آرنجها

0

0

0

0

4

مچدست

9

29

0

0

5

فوقانی پشت

12

38/7

2

6/5

6

کمر

14

45/2

5

16/2

7

باسن و ران

9

29

0

0

8

زانوها

9

29

1

3/2

9

مچ پا

2

6/5

3

9/7

مچ پاها
31
0/500

باسن و ران

زانو
31

ب

0/021

31
ب

0/004

فوقانی پشت

31
ب

31

0/012

ب

شانه

31

0/006

ب

31

0/004

ب

0/006

31
ب

0/002

ب

تعداد
Exact Sig.
)(2-tailed

الف) تست مک نمار
ب) توزیع دوتایی استفاده شده است.

جدول  .4فراوانی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی از روش ROSA
قبل از مداخله
ردیف

ارزیابی

بعد از مداخله

میانگین

انحراف
معیار

حداقل

حداکثر

میانگین

1

صندلی

3/29

1/71

1

8

2/06

0/68

2

نمایشگر

2/41

0/95

0

4

1/80

0/70

3

تلفن

0/77

1/05

0

4

0/39

0/92

4

موس

2/48

1/12

0

5

1/71

0/59

5

صفحهکلید

1/38

1/23

0

5

0/90

0/87

0

3/35

1/65

1

8

2/22

0/67

1

6

ROSA

جدول  .5نتایج آزمون ویلکاسون آزمون آماری

انحراف
معیار

1

4

0

3

0

4

0

3
3
4

الف

صفحه کلید

موس

تلفن

مانیتور

صندلی

 -2/565ب

 -3/482ب

-2/807ب

-3/211ب

-3/751ب

0/010

<0/00

0/005

0/001

> 0/00

الف)تست ویلکاسون
ب) براساس رابطۀ بزرگتر است.
رابطه مجموع رابطه

حداقل

حداکثر

میانگین رابطه

190/00

10/00

0/00

0/00

ضریب نرمال
Asymp. Sig.
)(2-tailed

تعداد
19

الف

ب

0

کوچکتر
بزرگتر

ج

برابر

31

کل

12

ROSAبعد مداخله  - ROSAقبل مداخله

مداخله قبل  < ROSAمداخله بعد . ROSAالف
مداخله قبل  > ROSAمداخله بعد . ROSAب
مداخله قبل  = ROSAمداخله بعد . ROSAج
آزمون آماری

الف

ROSAبعد مداخله  - ROSAقبل مداخله
ب3/861-

ضریب نرمال

> 0/00
)Asymp. Sig. (2-tailed
الف) تست ویلکاکسون
ب) توزیع دوتایی استفاده شده است
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جدول  .3نتایج آزمون مک نمار
کمر

مچ دست

گردن
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بررسیها نشان میدهد که کمترین فراوانی ضایعه برای
آرنج با  %0است (این اختالل در شرکت مشاهده نشد) و
بیشترین فراوانی ضایعه در ناحیۀ گردن و کمر با %45/2
است .نتایج مقایسهاى شیوع ناراحتىهاى اسکلتى ـ عضالنى
نواحى مختلف بدن قبل و بعد از مداخله نشان میدهد که
بهجز مچ پا در بقیۀ نواحى شیوع ناراحتىها کاهش یافته است
که این کاهش از لحاظ آمارى معنادار است ( .)P > 0/05
نتایج ارزیابی به روش "روزا" نشان میدهد که صندلی با
میانگین  ،3/29نمایشگر با میانگین  2/41و موس با میانگین
 2/48بیشترین ریسک را دارند ،درنتیجه امتیاز نهایی سطح
ریسک قبل از مداخله با  11( %35/5نفر) ،در سطح ریسک
کم ( امتیاز کمتر از 12(%38/7 ،)3نفر) ،در ناحیۀ هشدار
(امتیاز بین  3تا  )5و  8(%25/8نفر) ،در ناحیۀ ضرورت انجام
مداخلۀ ارگونومی (امتیاز بیش از  (5قرار دارند که با توجه به
میانگین نمرۀ "روزا" و اجزای آن پس از اجرای مداخالت توأم
مهندسی و آموزشی در مقایسه با قبل از اجراى مداخالت
کاهش چشمگیرى یافته است .بهصورتی که این مقدار
کاهش از لحاظ آماری معنادار است ( .)P > 0/05
برای تعیین میزان شیوع ضایعات اسکلتی ـ عضالنی بین
کارکنان شرکت مهندسی بهپژوه با استفاده از پرسشنامۀ
نوردیک مشخص شد که در این شرکت قبل از مداخله ،در
ناحیۀ آرنج هیچگونه مشکلی وجود ندارد .در ناحیۀ کمر،
فوقانی پشت ،گردن و شانه ،فراوانی در حدود  45-38درصد
ثبت شده است .وجود این وضعیت ممکن است به علت
طراحى نامناسب محیط کار در شرکت باشد .کار ادارى به
دلیل ماهیت شغلى که دارد اغلب نیازمند ایجاد وضعیتی
استاتیک در بدن و نشستن روى صندلى به مدت طوالنى
است .این وضعیت به عنوان فاکتور اصلى خطر ،در درد گردن
معرفى شده است.
یکى از عوامل مهم در کسب نتایجِ حاصل از استفاده
روش "روزا" ،ارزیابى عوامل خطرزاى ایجادکننده ناراحتى
هاى اسکلتی ـ عضالنى در مشاغل ادارىمیباشد .در این
مطالعه بسیارى از عوامل خطرزاى بیومکانیکى مرتبط با این
گونه مشاغل لحاظ شده که یکی از نقاط قوت مطالعه در
استفاده از روش روزا محسوب میشود .از جمله نقاط ضعف
مطالعۀحاضرمیتوان به بررسى شیوع ناراحتیهاى اسکلتى ـ
عضالنى در جمعیت مطالعه با استفاده از یک روش خود
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بحث

اظهارى (پرسشنامۀ نوردیک) اشاره کرد .زیرا خود اظهاری
دراین روش ممکن است تحت تأثیر نظرات متفاوت افراد قرار
گیرد .یکی از محدودیتهای مطالعه؛ مقاومت در تغییر
ایستگاه کار کارکنان طی اجرای پروژههای الکترونیکی بود.
بررسى شیوع ناراحتیهاى اسکلتى ـ عضالنى و عوامل
خطرزاى ایجادکنندۀ این ناراحتیها در مقطع زمانى سه ماه
اجراى مطالعه را نیز میتوان به عنوان یکى دیگر از نقاط قوت
مطالعه لحاظ کرد زیرا طبق نظر نصیری و همکاران ()1394
انجام این بررسىها( براى مثال در  3یا  6ماه بعد از مداخالت)
روند واضحی از نحوۀ اثربخشى مداخالت نمایان میسازد.
قنبری و حبیبی ( )1394نشان دادند که شیوع عالئم
اختالالت اسکلتی ـ عضالنی در کاربران رایانه به ترتیب در
شانه ،گردن و کمر بیشتر از دیگر اندامهای بدن است که با
نتایج بهدست آمده در این پژوهش همسویی دارد[.]1
چوبینه و همکاران ( )1392در قالب یک پژوهش نشان دادند
که فراوانی عالیم اختالالت اسکلتی ـ عضالنی در افراد مطالعه
شده بهنسبت باال ( 60/4درصد) است .بررسیهای گذشته
دربارۀ سالمت و بیماری در ایران هم ،از شیوع باالتر عالیم
اختالالت اسکلتی ـ عضالنی در ناحیۀ گردن ،پشت و کمر
کارکنان اداری حکایت داشت [ .]6سمائی و همکاران
( )1394در پژوهشی که روی  750تن ازکارکنان اداری در
کشور کویت انجام شد نشان دادند که بیشترین شیوع
ناراحتی در نواحی گردن ،کمر و شانه است که با نتایج این
پژوهش همخوانی باالیی دارد .به عقیدۀ اغلب محققین،
شیوع باالی عالیم اختالالت در این نواحی بیشتر به دلیل
وضعیت بدنی نامناسب حین کار و طراحی ضعیف ایستگاه-
های کاری ،هم چنین ،ماهیت شغلی آنان است که اغلب در
اثر یک وضعیت استاتیک در انجام کار بی وقفه روی صندلی
بروز میکند [.]15

نتیجه گیری
پس از گذشت سه ماه از اجراى مداخالت ،در وضعیت
شرکت و شیوع ناراحتیهاى اسکلتى ـ عضالنى در برخى
نواحى بدن کارکنان ،بهبود نسبى مشاهده شد .به نظر مى-
رسد استفاده از روش "روزا" براى ارزیابى عوامل خطرزاى
کار ادارى مناسب بوده و با این روش میتوان کاستىهاى
موجود در ایستگاههاى کارى را شناسایى کرد و با طراحى و
اجراى یک برنامۀ مداخلهاى آموزشى توأم با مداخالت
مهندسى منطبق با اجزای این روش ،برای رفع نواقص اقدام
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تقدیر و تشکر
از مدیریت شرکت مهندسی بهپژوه و کارکنان محترم آن
 تشکر و قدردانی،که ما را در انجام این پروژه یاری کردند
.میکنیم

تعارض منافع
بین نویسندگان هیچگونه تعارضی در منافع وجود ندارد
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