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چکیده
مقدمــه :در دهــه اخیــر ،بــا توجــه بــه توســعه فـنآوری ،بیشــتر مشــاغل و کارها بــه اســتفاده از رایانــه نیــاز دارند.
فقــدان اطالعــات دربــاره وضعیتهــای ارگونومــی منجــر بــه آســیبهای شــغلی گوناگــون شدهاســت .وجــود
زمــان اســتراحت بیــن ســاعات کاری و اســتفاده از برخــی نرمشهــا بــه کاهــش اختــاالت اســکلتی-عضالنی
کمــک میکنــد .هــدف ایــن مطالعــه طراحــی نــرم افــزار ارگوفیدبــک و ارزیابــی کاربردپذیــری آن در کارکنــان
اداری میباشــد.
ش کار :در ایــن مطالعــه  30نفــر از کارکنــان اداری شــرکت کردنــد .در مرحلــه اول عالیــم اســکلتی-عضالنی
رو 
بــه وســیله چــک لیســت نقشــه بــدن انســان کنتــرل شــد .ســپس امتیــاز بــورگ توســط شــرکتکنندگان قبــل
از مداخلــه و در پایــان یــک روز کاری تکمیــل شــد .ســپس نــرم افــزار بــه مــدت دو هفتــه بــر روی سیســتمهای
آنهــا نصــب و اســتفاده شــد .بعــد از مــدت دو هفتـهای ،امتیــاز بــورگ مجــددا ً تکمیــل میشــد و بــا پرسشــنامه
ســاس میــزان کاربردپذیــری نــرم افــزار توســط محقــق ارزیابــی شــد .تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از آمــار
توصیفــی (میانگیــن و انحــراف معیــار) و آزمــون اســتنباطی ویلکاکســون بــا بکارگیــری نــرم افــزار  SPSSنســخه
 19انجــام شــد.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد کــه در امتیــاز بــورگ قبــل و بعــد از مداخلــه ،تفــاوت آمــاری معنــاداری مشــاهده
شــد ( .) P> 0/05اغلــب کاربــران از نــرم افــزار رضایــت داشــتند و نمــره رضایــت پرسشــنامه ســاس میانگیــن
رضایتمنــدی حــدود  82/25درصــد گــزارش شــد.
نتیجهگیــری :بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه ،کارکنــان اداری از نــرم افــزار رضایــت داشــتند و ایــن نــرم افــزار
میتوانــد در طوالنــی مــدت بــه کاهــش اختــاالت اســکلتی-عضالنی کمــک کنــد.

مقدمه
در دنیــای امــروز ،رایانــه ابــزاری مهــم ،مؤثــر و پرکاربــرد در
محیطهــای کاری تبدیــل شــده اســت .بســیاری از ادارات و
ســازمانها از رایانــه بــرای افزایــش ســرعت در کارهــا بهــره
میگیرنــد [ .]3-1قبــل از ظهــور ایــن ابــزار در محیطهــای
کاری ،کارکنــان فعالیــت فیزیکــی بیشــتری داشــتند و بــرای
انجــام کارهــای مختلــف روزانــه چندیــن بــار میــز خــود را تــرک
میکردنــد تــا بــه پرونــده ،ســند یــا نامــهای دسترســی پیــدا
کننــد.
بــا پیشــرفت فنــاوری و ورود رایانــه بــه محیــط کار ،بــه مــرور
فعالیتهــا و وظایــف حالــت تخصصــی پیــدا کردنــد و شــرایط بــه
گون ـهای شــده کــه کارکنــان ممکــن اســت ســاعتها پشــت میــز
کاری خــود مشــغول فعالیــت باشــند .انجــام حــرکات تکــراری،

محــدود بــودن ،تمرکــز بــر صفحــه نمایشــگر و اســتفاده از صفحــه
کلیــد و موشــواره باعــث شــده کــه افــراد در معــرض فشــارهای
ایســتا بــر بــدن خــود باشــند [ .]6-2بــا گذشــت زمــان و بــاال
رفتــن ســابقه کار ،آســیبهای بینایــی و اســکلتی-عضالنی در
ناحیــه گــردن ،شــانه ،بــازو ،مــچ ،کمــر و زانــو بیشــتر میشــود
[ ]6-1و اغلــب کارکنــان از درد در ایــن قســمتها شــکایت
میکننــد .متخصصــان ارگونومــی از طریــق اعمــال مداخــات
ارگونومــی ،میــزان آســیب را کاهــش میدهنــد و بــرای کارکنــان
شــرایط راحتتــر و ایمنتــری را در محیــط کار فراهــم کننــد و در
نهایــت بهــرهوری و بازدهــی ســازمان ،افزایــش مییابــد [ .]4بــه
نظــر میرســد بــه دلیــل جمعیــت نســبتاً بــاالی کارکنــان اداری
و بــروز آســیبها ،توجــه خــاص بــه ایــن مشــاغل شدهاســت [,5
.]6
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طراحی نرم افزار

بــه منظــور طراحــی ایــن نــرم افــزار ،بــا توجــه بــه ریســک
فاکتورهــای ارگونومیــک در بــروز آســیبهای شــغلی کــه شــامل
مــدت زمــان فعالیــت ،ســرعت اســتفاده از رایانــه و زمان اســتراحت
مــورد نیــاز در حیــن انجــام کار اداری و کار بــا رایانــه از مطالعــات
قبلــی اســتخراج و در طراحــی نــرم افــزار در نظــر گرفتــه شــد
[ .]13 ,6 ,5بــا در نظــر گرفتــن عوامــل شــناختی و روانشناســی
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روش کار
ایــن پژوهــش دو مرحلــه داشــت کــه بخــش اول طراحــی نــرم
افــزار و بخــش دوم ارزیابــی کاربردپذیــری از نــرم افــزار بــود.

انتخــاب رنــگ ،نمــاد بــر طبــق راهنمــای طراحــی نمادهــا در
گــوگل [ ]17-14و نظــر متخصصیــن ارگونومــی صــورت گرفــت.
ترکیــب ایــن فاکتورهــا منجــر بــه تولیــد شــکل اولیــه ایــن نــرم
افــزار شــد.
نمونــه اولیــه طــرح طــی چندیــن جلســه بــا محققیــن و
متخصصیــن نــرم افــزار و ارگونومــی مــورد بحــث و بررســی قــرار
گرفــت و در مــورد نحــوه چیدمــان و ترتیــب تصویــر و نحــوه بــاال
آمــدن نــرم افــزار بــه نتیجــه نهایــی رســیده شــد .بــا کمــک یــک
برنامــه نویــس نــرم افزارهــای رایانــهای ،مراحــل ســاخت نــرم
افــزار انجــام شــد .پــس از نصــب نــرم افــزار و فعــال شــدن برنامــه،
نــرم افــزار بــه کاربــر معرفــی شــد کــه" بــر اســاس میــزان کارکــرد
شــما زمــان اســتراحت و نرمــش تعییــن میشــود تــا ســالم و
کارآمــد بمانیــد" .کارکــرد کاربــر از طریــق تعــداد کلیکهــای
رایانــه ســنجش شــد و بــا در نظــر گرفتــن متوســط ســرعت تایــپ
در دقیقــه بــرای زمــان فعالیــت  40دقیقــه بیشــینه باالیــی و
پایینــی تعییــن شــد تــا از ایــن طریــق زمــان اســتراحت کاربــران
مشــخص گــردد.
پــس از اتمــام زمــان فعالیــت کاری از طریــق نــرم افــزار ،زمــان
اســتراحت بــه کاربــر اعــام میشــود .در صــورت پذیــرش زمــان
اســتراحت از طریــق کاربــر ،مجموعــهای از  4مجموعــه نرمشهــا
اجــرا میگــردد .نرمشهــا بــه طــور تصادفــی از طریــق نــرم افــزار
انتخــاب میشــد و هــر مجموعــه  3نرمــش را در برمیگیــرد
کــه شــامل نرمــش ســر وگــردن ،انــدام فوقانــی ،کمــر ،ســاق پــا
و چشــم اســت .نرمشهــا تصویــری بــا توضیــح ســاده و مختصــر
بــوده و مطابــق بــا نظــر کاربــر موســیقی مناســب در محیــط کار
پخــش میشــد .در صورتــی کــه کاربــر بــه دالیلــی امــکان اجــرای
نرمــش را نداشــته باشــد ،گزینــه خــروج را فعــال کــرده و نــرم
افــزار ارگونوفیدبــک غیرفعــال میشــد .صفحــه نرمــش بســته
شــده تــا زمــان اســتراحت بعــدی بــه صــورت خــودکار اجــرا شــود
و بــه کاربــر اعــام گــردد.
در مطالعــات کاربردپذیــری ســاس حداقــل تعــداد
مشــارکتکنندگان را  12نفــر پیشــنهاد دادهانــد [ .]18مطالعــات
مقایســهای بــرای تعییــن کاربردپذیــری کــه در آنهــا تعــداد
مشــارکتکنندگان بیــن  8-25باشــند ،معتبــر خواهــد بــود [.]19
ایــن مطالعــه مقطعــی ،بــر روی  30نفــر از کارکنــان شــاغل در
بخــش اداری (کاربــران رایانــه) یکــی از بیمارســتانهای اســتان
تهــران انجــام شــد .مجوزهــای الزم از دفتــر آمــوزش ســازمان
تأمیــن اجتماعــی و حراســت آن ســازمان کســب شــد .بــه
شــرکتکنندگان هــدف مطالعــه و روش کار توضیــح داده شــد و
بــا آگاهــی و رضایــت شــخصی وارد مطالعــه شــدند.
کارکنانــی کــه حداقــل ســابقه یــک ســال کار بــا رایانه را داشــتند و
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مطالعــات نشــان میدهــد کــه بازههــای اســتراحت در محیــط
اداری میتوانــد در جهــت پیشــگیری از آســیبها مفیــد باشــد
[ .]9-7ایــن بازههــای اســتراحت میتوانــد شــامل دســت از کار
کشــیدن ،کمــی قــدم زدن و بــه صــورت کلــی ارائــه توصیههــای
ارگونومیکــی در ایــن زمینــه اســت [ .]7امــا نکتــه مهــم ایــن اســت
کــه خیلــی از مواقــع درحیــن کار افــراد فرامــوش میکننــد کــه
چقــدر بــه صــورت یکنواخــت و مــداوم پشــت میــز کار خــود در
حــال انجــام فعالیــت هســتند .شناســایی ایــن مشــکل در ســطح
جهانــی منجــر بــه توســعه نرمافزارهــا بــرای اعــام وقفــه بــه
کاربــر در اســتفاده از رایانــه گشتهاســت [.]3 ,1
یکــی از راهکارهــای ارگونومیکــی ارائــه تمرینهــای ورزشــی بــرای
اندامهــای درگیــر اســت کــه میتوانــد تأثیــر بســزایی درســامت
کارکنــان داشتهباشــد [ .]8برخــی از طراحــان نرمافــزار بــه ایــن
آســیب و روشهــای پیشــگیری از آن توجــه کردهانــد []10 ,9
و نــرم افزارهایــی را جهــت هشــدار بــه افــراد در حیــن کار ارائــه
دادهانــد .در ایــن نرمافزارهــا مــدت زمــان کاری و زمــان اســتراحت
معینــی بــرای تمــام افــراد تعریــف شدهاســت و پــس از زمــان
کاری مشــخص ،زمــان اســتراحت بــه کاربــر اعــام میشــود .در
برخــی از ایــن نرمافزارهــا پــس از اتمــام زمــان کاری و شــروع
زمــان اســتراحت ،مجموع ـهای از نرمشهــای ارگونومیــک نیــز بــه
کاربــر توصیــه میشــود.
بــا در نظــر گرفتــن میــزان آســیبهای تنــش تکــراری و جمعیــت
نســبتاً بــاالی شــاغل در واحدهــای اداری ،بــه نظــر میرســد کــه
وجــود نــرم افــزار جامــع کــه متناســب بــا زمــان کارکــرد فــرد
بــه کاربــر فیدبــک مناســب دهــد ،مفیــد باشــد [ .]12 ,11 ,5در
ایــن مطالعــه هــدف ارزیابــی میــزان کاربــرد پذیــری نــرم افــزار
محقــق ســاخته اســت کــه متناســب بــا میــزان فعالیــت فــرد
بتوانــد فیدبــک الزم را بــه کاربــر بدهــد .همچنیــن تأثیــر اســتفاده
از ایــن نــرم افــزار در میــزان راحتــی افــراد در محیــط کار نیــز
ســنجیده شــد.
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پرسشــنامه کاربــرد پذیــری سیســتم یکــی از ابزارهــای ارزیابــی
اســت کــه توســط جــان بــروک طراحــی شــد .ایــن پرسشــنامه
شــامل  10ســؤال بــوده کــه بــا اســتفاده از مقیــاس لیکــرت بــه پنج
ا مخالــف تــا کام ـ ً
درجــه کام ـ ً
ا موافــق رتبــه بنــدی شدهاســت.
بــر اســاس پرسشــنامه ،رضایــت کلــی کاربــران اندازهگیــری
میشــود .پرسشــنامه ســاس  10ســؤال  5گزینــهای اســت کــه
امتیــاز هــر ســؤال از صفــر تــا چهــار میباشــد .جهــت بــه دســت
آوردن نمــره بــرای ســؤاالت فــرد [ ]9 ,7 ,5 ,3 ,1امتیــاز یــک
واحــد از گزینــه انتخابــی کســر و بــرای ســؤاالت زوج [,6 ,4 ,2
 ]10 ,8امتیازگزینــه انتخابــی از عــدد پنــج کــم میشــود .جمــع
ایــن نمــرات در  2/5ضــرب و در نهایــت نمــره نهایــی بــه دســت
میآیــد .نمــره نهایــی ،عــددی بیــن  0تــا  100میباشــد [.]20
امتیــاز  %55یــا بیشــتر نشــاندهنده رضایتمنــدی و کمتــر از
 %55فقــدان رضایتمنــدی میباشــد [ .]22 ,21بررســی پایایــی
و روایــی نســخه فارســی توســط دیانــت و همــکاران در دانشــگاه
تبریــز انجــام شــد [.]23
چــک لیســت  BORGمقیــاس شــدت تــاش درک شــده یــا
اســترین ناشــی از کار فیزیکــی در دهــه  1960توســط بــورگ
معرفــی شــد .مفهــوم اســتنباط فــرد از میــزان تــاش ،انــدازه
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پرسشنامه SUS

گیــری شــدت فعالیــت بدنــی اســت .ایــن اســتنباط میتوانــد
از چنــد منبــع سیســتمهای قلبی-تنفســی ،اســکلتی-عضالنی و
گیرندههــای مکانیکــی ،حرارتــی ،شــیمیایی و فاکتورهــای روانــی
ماننــد انگیــزش ،آمــوزش و ناســازگاری شــغلی ناشــی شــود.
مقیــاس اصلــی بــورگ ،مقیــاس  15امتیــازی میباشــد کــه میــزان
تــاش را در یــک گســتره  6تــا  20انــدازه گیــری میکنــد .بــورگ
در تحقیقــات بعــدی ،یــک مقیــاس نســبی طبقــه بنــدی شــده بــه
نــام مقیــاس  10امتیــازی ارائــه کــرد کــه میــزان تــاش را در یــک
گســتره صفــر تــا  10انــدازه گیــری میکنــد [ .]24امتیــاز فشــار
بــرگ بــا مقیــاس لیکــرت از  10نمــره تشــکیل شــده کــه هــر فــرد
بــر اســاس فشــار کاری و فعالیتــش از نمــره ( 0بــدون دشــواری)
تــا ( 9حداکثــر مقــدار دشــواری) یــک عــدد را انتخــاب میکنــد.
پایایــی و روایــی مقیــاس بــورگ در نســخه فارســی توســط حبیــب
اهلل دهقــان و همــکاران در دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان انجــام
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همچنیــن روزانــه حداقــل  3ســاعت از رایانــه اســتفاده میکردنــد
وارد مطالعــه شــدند و کارکنانــی کــه ایــن معیارهــا را نداشــتند از
مطالعــه حــذف شــدند .ابتــدا اطالعــات دموگرافیــک (ســن ،جنــس،
ســابقه کار ،تحصیــات) از شــرکت کنندههــا افــراد پرســش و ثبــت
شــد .ســپس چــک لیســت نقشــه بــدن جهــت مشــخص شــدن
نواحــی دردنــاک در حیــن کار بــا رایانــه توســط شــرکتکنندگان
تکمیــل شــد .همچنیــن معیــار بــورگ ( )BORGنیــز توســط
آنهــا بــرای یــک روز کاری تکمیــل شــد.
بعــد از جمــع آوری ایــن اطالعــات ،نــرم افــزار ارگــو فیدبک توســط
مســئول فــرآوری دادههــای بیمارســتان بــر روی رایانههــای مــورد
نظــر نصــب شــد .نــرم افــزار ارگــو فیدبــک بــر اســاس میــزان
اســتفاده کاربــر میــزان اســتفاده کاربــر از مــوس و صفحــه کلیــد
فعــال شــده و بــه شــرکت کنندههــا در زمــان اســتراحت ،حــرکات
کششــی آمــوزش داده شــد .شــرکتکنندگان بــه مــدت دو هفتــه
از ایــن نــرم افــزار اســتفاده کردنــد و ســپس میــزان رضایــت افــراد
از نــرم افــزار مربوطــه بــا کمــک چــک لیســت کاربردپذیــری
سیســتم ( )SUSمــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد .همچنیــن میــزان
فشــار کاری نیــز بــا کمــک معیــار بــورگ بعــد از دو هفتــه مجــدد
مــورد مــورد بررســی قــرار گرفــت.
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شــده اســت [.]25
آنالیــز دادههــا بــه روش آمــار توصیفــی و تحلیلــی (آزمــون
ویلکاکســون) بــا نــرم افــزار ( )SPSS ver.19انجــام گرفــت.
یافتهها
از  30فــردی کــه وارد مطالعــه شــدند 14 ،نفــر ( )%46/7زن و
 16نفــر ( )%53/3مــرد بودنــد .بیشــتر شــرکت کننــدگان مــورد
مطالعــه ( )%73/3تحصیــات باالتــر از دیپلــم داشــتند .ســابقه
کاری  %40بیــن  1-5ســال و  %73/3آنهــا کمتــر از  10ســال در
شــغل مــورد نظــر بودنــد .اکثرکاربــران ( )%80بیــش از  5روز در
هفتــه و  %73/3از آنهــا روزانــه بیشــتر از  5ســاعت کار رایانـهای
داشــتند .اغلــب افــراد ( )%53/3در گــروه ســنی  27-32قــرار
داشــتند .جــدول  -1اطالعــات دموگرافیــک شــرکت کنندههــا را
نشــان میدهــد.
جــدول  2فراوانــی اختــاالت اســکلتی-عضالنی شــرکت کنندههــا
را نشــان میدهــد .همانطــور کــه از جــدول مشــخص میباشــد،
فراوانــی اختــاالت در قســمت گــردن و شــانه بیشــتر بــوده اســت.
جدول  3توزیع نمرات فشــارکاری قبل و بعد از مداخله را بر اســاس
مقیاس بورگ نشــان میدهد .قبل از مداخله فشــار کاری زیاد بود
که بعد از مداخله کاهش معنی داری را نشــان داد (.)P > 0/05
جــدول  ،4توزیــع نمــرات فشــار کاری قبــل و بعــد از مداخلــه را
نشــان میدهــد.
همچنیــن بعــد از مداخلــه میانگیــن نمــرات رضایــت منــدی از
نــرم افــزار  %82/25بــه دســت آمــد.
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جدول  :1فراوانی اطالعات دموگرافیک
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تعداد ()%
گروه سنی
27-32

(16 )53/3

32-37

(8 )26/7

37-42

(6 )20

جنس
زن

(14)46/7

مرد

(16 )53/3

تحصیالت
فوق دیپلم

(8 )26/7

لیسانس

(11 )36/7
(3 )10

فوق لیسانس
گروه شغلی
منشی

(12 )40

متصدی صندوق

(5 )16/7

حسابدار

(4 )13/3

کارشناس اداری

(3 )10

کارشناس مالی

(2 )6/7

مهندس کامپیوتر

(2 )6/7

متصدی رایانه

(2 )6/7

جدول  :2فراوانی شــیوع عالیم اختالالت اســکلتی -عضالنی در شرکت کنندهها
اندام
فراوانی ()%

گردن

شانه

پشت

(16 )53/3( 20 )66/7( 20 )66/7

کمر

بازو

دست

مچ دست

ران

زانو

قوزک پا

(15 )50

(8 )26/7

(9 )30

(12 )40

(4 )13/3

(15 )50

(6 )20

جدول  :3توزیع نمرات فشــارکاری قبل و بعد از مداخله
میانگین  ±انحراف معیار

P-Value

فشار کاری قبل از مداخله

1/35 ± 6/03

0/007

فشار کاری بعد از مداخله

1/15 ± 5/36

میزان فشار کاری

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

40

قبل مداخله ،فراوانی ()%

بعد مداخله ،فراوانی ()%

متوسط

(5 )16/7

(8 )26/8

تا حدودی دشوار

(7 )23/3

(8 )26/8

دشوار

(4 )13/3

(11 )36/8

خیلی دشوار

(10 )33/3

(2 )6/7

خیلی خیلی دشوار

(4 )13/3

(1 )33

جمع کل

(30 )100

(30 )100
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(8 )26/7
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ســازمانی شــاید بتــوان گفــت داشــتن انگیــزه کافــی کاربــران یکــی
از عوامــل معنــاداری بــوده اســت .انگیزههــا محرکهایــی هســتند
کــه امــکان بــرآورده شــدن نیازهــا را فراهــم میکننــد .از نظــر
هرزبــرگ عوامــل انگیزشــی مثبــت در محیــط کار ،نیازهــای افــراد
را برطــرف کــرده و بــه افــراد احســاس شــخصیت میدهــد .یکــی از
مــوارد انگیزشــی ارتباطــات اســت ،ارتباطــات متقابــل کارکنــان بــا
یکدیگــر و کارکنــان بــا مدیــران از مهمتریــن انگیزههــای فــردی
در ارتباطــات اســت [ .]16در مطالعــه حاضــر بعــد از مداخلــه
نمــره کاربردپذیــری سیســتم  82/25بــود و بیانگــر ایــن اســت
کــه کاربردپذیــری نــرم افــزار بســیار خــوب اســت .نتایــج مطالعــه
صدوقــی بــا مطالعــه حاضــر همراســتا اســت ،مطالعــه صدوقــی
و همــکاران کــه بــه منظــور کاربــرد پذیــری سیســتم اطالعــات
بیمارســتان انجــام شــده بــود ،نشــان دادنــد کــه نــرم افــزار مــورد
نظــر دارای کاربردپذیــری مناســبی میباشــد [.]21
دیجونــدا و همــکاران در طراحــی سیســتم نمــره  3/63از  5را
گــزارش کردنــد .آنهــا دلیــل ایــن امتیــاز را شــلوغ و پیچیــده
بــودن صفحــه نمایشــگر بیــان کردنــد و ســادگی و قابــل فهــم

بــودن نــرم افــزار عامــل مهمــی در کاربــردی شــدن نــرم افزارهــا
میباشــد [.]22
بــه نظــر میرســد اســتفاده از نــرم افزارهــای ســاده کــه در محیــط
کاری بــه منظورهــای مختلفــی از جملــه افزایــش کارایــی افــراد،
ســهولت در انجــام کارهــا و کاهــش تنــش عضالنــی در محیــط
کار اســتفاده میشــود میتوانــد از جانــب کاربــران قابــل پذیــرش
باشــد .لــذا اســتفاده از نــرم افزارهایــی مثــل اگوفیدبــک نیــز
میتوانــد در ایــن زمینــه بســیار کمــک کننــد باشــد و کاربــران
نیــز از آن اســتقبال میکننــد.
ایــن مطالعــه دارای محدودیتهایــی نظیــر کــم بــودن حجــم
نمونــه ،بــه دلیــل اینکــه مدیــران مراکــز و ســازمانها اجــرای نــرم
افــزار را تهدیــدی بــرای مســاله حفاظــت از اطالعــات میدانســتند.
برخــی کاربــران کارهــای ترکیبــی داشــتند و ممکــن بــود روزی
نیــم ســاعت تــا پنــج ســاعت از رایانــه اســتفاده کننــد .از طرفــی
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بحث
در طراحــی نــرم افــزار ارگوفیدبــک عوامــل ارگونومــی شــناختی
(رنــگ ،طراحــی) و عوامــل فیزیکــی آســیب رســان در طراحــی
نــرم افــزار (زمــان توقــف ،فعالیــت کاری و نرمــش) در نظــر گرفتــه
شــد .در طراحــی نمــای نــرم افــزار بیشــتر از رنگهایــی اســتفاده
شــد کــه از اســترس و فشــارهای کاری کاربــر بکاهــد و در محیــط
اداری مناســب بــوده و شــادی و نشــاط را بــه کاربــر انتقــال
دهــد .بــه دلیــل اثــرات روانشناســی دوران کودکــی و نوجوانــی از
فــردی نوجــوان اســتفاده شــد کــه انــرژی مثبــت را منتقــل کنــد.
بیشــترین میــزان رضایتمنــدی بــا پرسشــنامه  %100و کمتریــن
میــزان  %60و در مجمــوع بیــش از  %80افــراد از کارآمــدی نــرم
افــزار راضــی بودنــد .معیــار میــزان رضایــت قابــل قبــول  %70ذکــر
شــده اســت کــه بــا توجــه بــه نتیجــه حاصــل در ایــن مطالعــه
بــه نظــر میرســد ایــن نــرم افــزار کاربردپذیــری مناســبی دارد.
بــر اســاس یافتههــا میانگیــن نمــره بــورگ قبــل از مداخلــه
 6/033بــود کــه بــه معنــی دشــوار بــودن بــار کاری و نیــاز بــه
اقدامــات ارگونومیــک میباشــد .از طرفــی میانگیــن نمــره بــورگ
بعــد از مداخلــه  5/36بــود کــه بــه معنــی تــا حــدی دشــوار بــودن
میباشــد و نشــاندهنده تغییــر کمــی مثبــت در جهــت بهبــود
شــرایط میباشــد .در مقیــاس بــورگ کاربــر تحــت تأثیــر تجربــه
فشــار کاری ،وضعیــت روحی-روانــی ،وضعیــت جســمانی ،انگیزشــی
و عاطفــی قــرار میگیــرد کــه در زمــان تکمیــل پرسشــنامه
تاثیرگــذار میباشــد .بــا توجــه بــه تاثیــرات عوامــل انگیزشــی و
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در برخــی از واحدهــای بیمارســتان بــه دلیــل حجــم اربــاب رجــوع
در اکثــر ســاعات کاری ،کارکنــان از اجــرای نــرم افــزار خــودداری
نمودنــد و ترجیــح دادنــد بــه جــای نــرم افــزار ،خودشــان زمــان
اســتراحت را تعییــن کننــد.
نتیجه گیری
بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه ،اســتفاده از نــرم افــزار طراحــی
شــده (ارگوفیدبــک) هنــگام کار بــا رایانــه باعــث رضایتمنــدی
کارکنــان اداری شــده اســت کــه نشــان دهنــده کاربردپذیــری
ایــن نــرم افــزار در میــان کارکنــان اداری میباشــد .بنابرایــن
اســتفاده از ایــن نــرم افــزار هنــگام کار بــا رایانــه در کاربــران اداری
پیشــنهاد میگــردد تــا در ضمــن انجــام فعالیتهــای اداری از
بــروز آســیبها و اختــاالت اســکلتی عضالنــی ناشــی از کار بــا
رایانــه در کاربــران جلوگیــری شــود .از آنجایــی کــه ســامتی عامــل
مهمــی در کاهــش غیبــت و مرخصــی اســتعالجی بــه دلیــل بیمــاری
اســت ،توجــه بــه برنامههــای ارگونومیکــی میتوانــد نقــش موثــری
در کاهــش بــروز آســیبها در کارکنــان اداری داشــته باشــد.
سپاسگزاری
نویســندگان ایــن مقالــه مراتــب تقدیــر و تشــکر خــود را از حراســت و
دفترآمــوزش اداره کل درمــان ســازمان تأمیــن اجتماعــی و همچنیــن
از ریاســت ،آمــوزش و کارکنــان اداری بیمارســتان کــه در اجــرای
ایــن پژوهــش کمــک کردنــد ،اعــام مینماینــد .الزم بــه ذکــر اســت
ایــن مقالــه برگرفتــه از پایاننامــه کارشناســی ارشــد ارگونومــی در
دانشــگاه علــوم بهزیســتی و توانبخشــی میباشــد.
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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.

