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چکیده
مقدمــه :اختــاالت اســکلتی-عضالنی یکــی از پیامدهــای اجتنــاب ناپذیــر غفلــت از اصــول ارگونومــی میباشــد.
اســتفاده روز افــزون از کامپیوتــر در دانشــجویان ممکــن اســت چنیــن آســیبهایی را در پــی داشــته باشــد .از
اینــرو ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن شــیوع اختــاالت اســکلتی عضالنــی و ارزیابــی اثربخشــی یــک مداخلــه
آموزشــی ارگونومیــک در دانشــجویان اجــرا شــد.
روش کار :ایــن مطالعــه مقطعــی و مداخلـهای در گروهــی از دانشــجویان پزشــکی و پیراپزشــکی انجــام پذیرفــت.
نمونههــا بــه روش آســان انتخــاب گردیدنــد .در مرحلــه نخســت ،دادههــا بــا اســتفاده از یــک فــرم محقــق ســاخته
و پرسشــنامه اســتاندارد نوردیــک جمــع آوری شــد .ســپس کتابچـهای 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
دادههــا از نــرم افــزار  ،SPSS15شــاخصهای آمــار توصیفــی و تحلیلــی اســتفاده شــد.
یافتههــا :از  205دانشــجوی شــرکت کننــده در مرحلــه نخســت 62/44 ،درصــد ( 128نفــر) طــی ســال گذشــته
حداقــل در یــک ناحیــه از سیســتم اســکلتی-عضالنی دچــار درد یــا ناراحتــی بودهانــد ،حــال آنکــه کمتــر از 10
درصــد آنــان از مالحظــات ارگونومیــک کار بــا کامپیوتــر آگاهــی داشــتند .پــس از واگــذاری مطلــب آموزشــی،
آگاهــی دانشــجویان از مالحظــات ارگونومیــک در کار بــا کامپیوتــر بطــور معنــی داری ( )P > 0/001بهبــود یافتــه
و عملکــرد بیــش از  95درصــد از آنــان متوســط یــا خــوب ارزیابــی شــد.
نتیجــه گیــری :مداخلــه آموزشــی بــر آگاهــی دانشــجویان در خصــوص مالحظــات ارگونومیــک کار بــا کامپیوتــر
مؤثــر بــود .امــا پیشــگیری از اختــاالت اســکلتی عضالنــی عــاوه بــر آمــوزش ،نیازمنــد تدابیــر مکمــل ماننــد
حــذف عوامــل خطــر و کنترلهــای مدیریتــی میباشــد.

مقدمه
طــی دو دهــه اخیــر میــزان اســتفاده از کامپیوتــر بــه دالیــل متعــدد
و بــه شــکل شــتابندهای افزایــش یافتــه ،بطوریکــه بــا توجــه بــه
آمارهــا جهــت انجــام حــدود ســه چهــارم از فعالیتهــای شــغلی از
کامپیوتــر اســتفاده میشــود و یــا حداقــل  20درصــد از نیروهــای
کار بیــش از نیمــی از زمــان کار خــود را بــه اســتفاده از کامپیوتــر
ســپری میکننــد [ ،]2 ,1گفتنــی اســت علیرغــم اثــرات مثبــت
بکارگیــری کامپیوتــر در کارهــا و افزایــش میــزان اســتفاده از آن
در مشــاغل مختلــف ،شــاهد اثــرات ســوئی ماننــد خســتگی چشــم،
ســردرد و بیماریهــای اســکلتی-عضالنی هســتیم کــه البتــه میــزان
ایــن اختــاالت بیــن کاربــران کامپیوتــر از شــیوع باالیــی نیــز
برخوردارنــد [ .]4 ,3تحقیقــات انجــام شــده ارتبــاط بیــن اســتفاده
از کامپیوتــر و ابتــا بــه اختــاالت اســکلتی-عضالنی را تأییــد کــرده

و بیانگــر آننــد کــه کاربــران کامپیوتــر مســتعد پیشــرفت اختــاالت
اســکلتی-عضالنی حداقــل بــا شــیوع  50درصــدی هســتند [.]6 ,5
مطالعــات انجــام شــده توســط موسســه ملــی ایمنــی و بهداشــت
شــغلی آمریــکا نیــز اعــام کــرده کــه بیــش از  75درصــد کاربــران
کامپیوتــر در محیــط کار اداری کــم و بیــش از درد کمــر ،پشــت
و شــانه رنــج میبرنــد [ .]7مهمتریــن ریســک فاکتورهایــی کــه
عمومــاً" منجــر بــه ایجــاد ناراحتیهــای اســکلتی -عضالنــی
میشــوند عبارتنــد از :فعالیــت تکــراری ،اعمــال نیــروی زیــاد،
پوســچر کاری نامناســب ،فشــارهای تماســی و خســتگی فیزیکــی
کــه البتــه در کار بــا کامپیوتــر فاکتورهــای دیگــری ماننــد مــدت
اســتفاده از کامپیوتــر ،دفعــات و فواصــل اســتراحت ،روش کار بــا
صفحــه کلیــد ،وضعیــت صفحــه نمایــش و در نهایــت فاکتورهــای
روانی-اجتماعــی نیــز نقــش دارنــد [ .]9 ,8مواجهــه شــغلی بــا چنیــن
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روش کار
پژوهــش حاضــر بصــورت مقطعــی و یــک مطالعــه مداخلــهای
ترکیبــی اســت کــه طــی دو مرحلــه انجــام پذیرفــت .مرحلــه اول بــا
هــدف بررســی شــیوع عالئــم اختــاالت اســکلتی -عضالنــی و میــزان
آگاهــی دانشــجویان از مالحظــات ارگونومیکــی کار بــا کامپیوتــر و
مرحلــه دوم طــی ســه مــاه بعــد در گروهــی حــدود پنــج درصــد
از جمعیــت دانشــجویان دانشــگاه ( 205نفــر) از دانشــکدههای
پزشــکی ،و پیراپزشــکی بــه اجــرا در آمــد .نمونههــای مرحلــه اول
بصــورت آســان و بــا توجــه بــه تمایــل بــه همــکاری با شــرط اشــتغال
بــه تحصیــل بیــش از یکســال وارد مطالعــه شــدند کــه تعدادشــان
 205نفــر بــود .دانشــجویان کاردانــی بــه دلیــل تعــداد بســیار کــم و
دانشــجویان دانشــکده دندانپزشــکی بــه دلیــل پوســچر نامناســب در
هنــگام فعالیتهــای دندانپزشــکی ،از مطالعــه کنــار گذاشــته شــدند.
جهــت گــردآوری اطالعــات 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 [ .]17 ,16 ,7فــرم
مشــتمل بــر  6ســؤال بــاز و  13ســؤال بســته در دو قســمت بــود.
الــف :مشــخصات فــردی و جمعیــت شــناختی ب :ســؤاالتی پیرامــون
متوســط مــدت زمــان اســتفاده از کامپیوتــر در طــول روز ،وجــود
عالئــم اختــاالت اســکلتی-عضالنی ،و ســواالتی در خصــوص آگاهــی
از مالحظــات ارگونومیــک در کار بــا کامپیوتــر ماننــد ارتفــاع مناســب
در نمایشــگر ،نشســتنگاه صندلــی و میــز کامپیوتــر .بــه منظــور تعییــن
شــیوع اختــاالت اســکلتی-عضالنی از پرسشــنامه اســتاندارد نوردیــک
اســتفاده شــد [ .]18فرمهــا توســط مجریــان طــرح در اختیــار نمونههــا
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 مالحظــات اخالقی،
هــدف از انجــام پژوهــش بــرای تمامــی دانشــجویان معرفــی و شــرکت
در پژوهــش بــرای آنــان کامـ ً
ا اختیــاری اعــام گردیــد .به دانشــجویان
اطمینــان داده شــد کــه اطالعــات شــخصی آنهــا محرمانــه مانــده و
دادههــا تنهــا بصــورت کلــی مــورد پــردازش و اســتفاده قــرار خواهــد

] [ DOI: 10.21859/joe-04036

42

دانشــجویان و اجــرای طــرح مداخلـهای بــا رویکــرد آمــوزش و فرهنگ
ســازی در دانشــجویان امــری ضــروری بــه نظــر میرســد .موضــوع
اخیــر علیرغــم اهمیــت فــراوان کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت
از اینــرو بــر آن شــدیم تــا در قالــب پژوهشــی بــه بررســی شــیوع
عالئــم اختــاالت اســکلتی-عضالنی ،وضعیــت آگاهــی دانشــجویان در
خصــوص مالحظــات ارگونومیــک در کار بــا کامپیوتــر و ارزیابــی میزان
اثربخشــی مداخــات آموزشــی بــر آگاهــی و عملکــرد آنــان پیرامــون
اصــول ارگونومیــک کار بــا کامپیوتــر بپردازیــم.
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ریســک فاکتورهایــی میتوانــد منجــر بــه شــکایات ،ناراحتیهــا
و بیماریهــای متنوعــی همچــون تنوســنوئیت ،کمــردرد و ســندرم
تونــل کارپــال گــردد کــه بخشهــای مختلــف بــدن ماننــد گــردن،
شــانهها ،کمــر و دیگــر بخشهــای سیســتم اســکلتی عضالنــی را
درگیــر میســازند [.]11 ,10
مداخــات توصیــه شــده بــرای پیشــگیری و مدیریــت اختــاالت
فــوق شــامل طراحــی مجــدد ایســتگاه کاری و مداخــات اجرایــی
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-عضالنی
شــغلی باشــد؛ از اینــرو بــرای حــل مشــکل در کاربــران کامپیوتــر،
رویکــردی چنــد وجهــی کــه از جملــه آنهــا آمــوزش هــم میباشــد،
توصیــه شــده اســت [ .]12ســازمان جهانــی بهداشــت رفتــار ناصحیح
را بــه عنــوان عامــل اصلــی مشــکالت شــایع بهداشــتی میدانــد ،در
نتیجــه بــرای کاهــش خطــرات اختــاالت اســکلتی-عضالنی نیــز
توصیــه میشــود تــا در کنــار دیگــر اقدامــات پیشــگیرانه ،مداخــات
آموزشــی اصــول ارگونومــی کار بــا کامپیوتــر بــا هــدف اصــاح
رفتــار در نظــر گرفتــه شــوند [ .]13کنترل هــای مهندســی اولیــن
رویکــرد مداخلــه ای بــرای کاهــش ریســک فاکتورهــای ایجادکننــده
ناراحتیهــای اســکلتی -عضالنــی بــوده کــه از جملــه روش هــای
آن میتــوان بــه طراحــی شــغل ،طــرح بنــدی محــل کار و طراحــی
ابزارهــای مناســب بــرای کار اشــاره نمــود .کنترل هــای مدیریتــی
دومیــن خــط دفاعــی بــرای کاهــش مواجهــه بــا ریســک فاکتورهــای
ایجادکننــده ناراحتیهــای اســکلتی -عضالنــی میباشــد کــه از
جملــه روش هــای آن میتــوان بــه آمــوزش شــاغلین ،چرخــش شــغل
و مدیریــت زمــان مواجهــه اشــاره نمــود در حالــت ایــده آل اســتفاده
از کنترل هــای مهندســی ماننــد طراحــی ارگونومیــک فضــای کار
مؤثرتریــن روش مداخلــه بــه قصــد حــذف کامــل ریســک فاکتورهای
محیــط اداری اســت .بــا ایــن حــال ایــن روش ،پرهزینــه و وقــت گیــر
میباشــد .درنتیجــه اســتفاده از کنترل هــای مدیریتــی ماننــد ارائــه
آمــوزش بــه افــراد و فراهــم کــردن زمینــه جهــت ایجــاد تنظیمــات
فضــای کاری بــه وســیله خــود افــراد میتوانــد رویکــرد مداخل ـهای
مناســبی محســوب گــردد [.]13
در ایــن ســالها کامپیوتــر بــه یکــی از ابزارهــای مهــم کاری
بــرای دانشــجویان مبــدل شــده و آنهــا ناگزیرنــد جهــت فراگیــری
رهنمودهــای آموزشــی و فعالیتهــای پژوهشــی گاهــی بــرای ســاعتها
بــه اســتفاده از آن روی آورنــد .وضعیــت اخیــر همــراه بــا عــدم توجــه
بــه مالحظــات ارگونومیکــی در کار بــا کامپیوتــر ممکــن اســت در
بلنــد مــدت بــا پیامدهــای ســوئی بــر سیســتم اســکلتی عضالنــی
آنــان همــراه باشــد [ .]15 ,14بــا توجــه بــه مطالــب فــوق ،پایــش
شــیوع اختــاالت اســکلتی-عضالنی ناشــی از کار بــا کامپیوتــر در
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در آغــاز مرحلــه دوم ،کتابچ ـهای 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
ایــن کتابچــه بــه مطالبــی پیرامــون مفهــوم ارگونومــی کامپیوتــر،
عوامــل آســیب زا و مالحظــات ارگونومیــک در کار بــا کامپیوتــر
(نحــوه اســتقرار میــز کامپیوتــر ،نمایشــگر ،صفحــه کلیــد ،صندلــی
وغیــره) و نرمشهــای رایــج جهــت پیشــگیری از آســیبها
پرداختــه شــده بــود .بخشهایــی از کتابچــه در ذیــل آمــده اســت.
نحوه استقرار میز کار کامپیوتر
میــزکار بــا کامپیوتــر را میتــوان بــه  3ناحیــه اصلــی تقســیم
کــرد:
الــف -ناحیــه اول کــه ســطح انتهایــی میــز کار اســت و بــه نــدرت از
آن اســتفاده میشــود ،مکانــی جهــت اســتقرار مانیتــور میباشــد.
اشــیایی همچــون مانیتــور ،عکــس ،جــای مــداد و خــودکار و ...در
ایــن ناحیــه قــرار میگیرنــد.
ب -ناحیــه دوم ســطح میانــی میــز کار اســت .در ایــن ناحیــه
اشــیایی قــرار میگیرنــد کــه گاهگاهــی از آنهــا اســتفاده میشــود،
لوازمــی ماننــد تلفــن ،ماشــین حســاب ،زیــر لیوانــی و ...
ج -ناحیــه ســوم ســطح آغازیــن یــا جلویــی میــز کار اســت .در
ایــن ناحیــه وســایلی قــرار میگیرنــد کــه همــواره کاربــرد دارنــد،
وســایلی ماننــد صفحــه کلیــد ،مــوس و صفحــه مخصــوص مــوس
نحوه اســتقرار دستها روی صفحه کلید
صفحــه کلیــد بایــد در دســترس فــرد و در محلــی قــرار گیــرد
کــه در هنــگام کار بــا آن ،ســاعد و بازوهــا زاویــه  90درجــه ایجــاد
نماینــد .در ایــن حالــت بــازو بایــد بــه زمیــن عمــود باشــد و مــچ
نبایــد هیــچ گونــه فشــاری را متحمــل شــود و نبایــد بــه بــاال،
پاییــن یــا داخــل خــم شــود.
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گرفــت .تعــدادی از ســؤاالت در مرحلــه اول و دوم پژوهــش یکســان بود
تــا میــزان آگاهــی دانشــجویان در خصوص مالحظــات ارگونومــی کار با
کامپیوتــر ســنجیده شــود و بــه ایــن نکتــه پــی ببریــم کــه آیــا مداخلــه
آموزشــی اثــری در ارتقــای آگاهــی دانشــجویان داشــته یــا خیــر.

تصویر  :2نحوه 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)
حــدود دو مــاه پــس از توزیــع کتابچههــا انجــام شــد .بــرای ایــن
کار زمــان و مــکان برگــزاری آزمونهــای کتبــی و عملــی از طریــق
ســه اقــدام مــوازی شــامل پیامــک ،تمــاس تلفنــی و پســت الکترونیک
اطــاع رســانی شــد .تعــدادی از دانشــجویان در ایــن مرحلــه بــه دلیــل
فشــردگی کالســها و تکالیــف آموزشــی قــادر بــه ادامــه مشــارکت
نشــدند و بــه همیــن دلیــل در نهایــت  42نفــر در آزمونهــای 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.
در نهایــت ،هــر یــک از دانشــجویان بــه نوبــت و بصــورت انفــرادی
مــورد آزمــون عملــی بــه روش شــبه آســکی قــرار گرفتنــد .روش
آســکی (Objective Structured Clinical Examination
 ):OSCEشــیوه ایســت کــه در آن مهــارت آزمودنیهــا بکمــک
پرســشهایی عینــی و ســاختار یافتــه مشــابه آنچــه کــه در زمــان
ســنجش مهارتهــای بالینــی دانشــجویان پزشــکی بــکار مــیرود،
مــورد ارزشــیابی قــرار میگیــرد [ .]20 ,19در ایــن مرحلــه هــر یــک
از دانشــجویان میبایســت  12مهــارت الزم در خصــوص رعایــت شــش
مالحظــه ارگونومیــک شــامل ارتفــاع صندلــی ،ارتفــاع نمایشــگر و
زاویــه آن ،فاصلــه تــا نمایشــگر ،طــرز قــرار گیــری دســت روی صفحــه
کلیــد و مــوش واره را مطابــق بــا ویژگیهــای فــردی و محیطــی از
خــود بــه نمایــش گذارنــد کــه زمــان انجــام ایــن مهارتهــا بــرای هــر
دانشــجو بــه طــور تقریبــی  15دقیقــه بــود .نمــرات آزمــون عملــی
نیــز بــه ایــن ترتیــب تقســیم بنــدی و مــورد قضــاوت قــرار گرفــت
کــه بــه ازاء هــر مهــارت یــک نمــره در نظــر گرفتــه شــد و نمــرات
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یافتهها
بخش اول

جدول  :1توزیع فراوانی متغیرهای مورد بررسی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل ()n=205
فراوانی مطلق
سطح
مقطع تحصیلی
کارشناسی
124
کارشناسی ارشد

فراوانی نسبی ()%

60/5
39/5

81

استفاده از کامپیوتر
بلی
خیر
برخورداری از کامپیوتر شخصی
بلی
خیر
نوع کامپیوتر
کامپیوتر شخصی
لپ تاپ
هر دو نوع
مدت زمان استفاده روزانه از کامپیوتر
گاهی اوقات
کمتر از یک ساعت
بین یک تا دو ساعت
بیش از دو ساعت

203
2

99/1
0/9

182
23

88/8
11/2

87
76
19

24/4
37
9/2

30
61
63
51

14/6
29/7
30/7
24/9

جدول  :2توزیع فراوانی اختالالت اسکلتی-عضالنی مرتبط با کار با کامپیوتر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل () n= 205
مانع از کار روزانه طی  12ماه گذشته ()%
طی  7روز گذشته ()%
طی  12ماه گذشته ()%
نواحی بدن
)7/8( 16
)16( 33
)37( 76
گردن
)5/8(12
)11/2( 23
)26/8( 55
شانهها
)1/9(4
)2/9( 6
)10/2( 21
آرنجها
)3/4( 7
)6/3( 13
)15/6( 32
مچ و دستها
)7/3( 15
)11/7( 24
)25/8( 53
پشت
)9/2( 19
)10/2( 21
)29/7( 61
نشیمن و کمر
)2/4( 5
)1/9( 4
)5/3( 11
یک یا هر دو ران
یک یا هر دو زانو
یک یا هر دو پا
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)8/7( 18
)6/3( 13

)4/8( 10
)3/4( 7

)2/4( 5
)2/9( 6
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پــردازش اطالعــات حاصــل از  205دانشــجوی شــرکت کننــده در
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 1تــا  4/9گویــای وضعیــت عملکــرد ضعیــف 5 ،تــا  8/9متوســط و
بیــش از  9خــوب تلقــی شــدند .جهــت تجزیــه وتحلیــل دادههــا از نرم
افــزار  ،SPSS15شــاخصهای آمــار توصیفــی و اســتنباطی ماننــد
شــاخصهای گرایــش بــه مرکــز ،شــاخصهای پراکندگــی و آزمــون
آمــاری نســبت ،اســتفاده شــد .ســطح معنــی داری اختالفهــا در ایــن
مطالعــه  P < 0/05در نظــر گرفتــه شــد.

مرحله اول نشــان داد ،میانگین ســنی دانشــجویان  21/6 ± 1/5ســال،
 62/9درصــد مؤنــث و  60/5درصــد در مقطــع کارشناســی بودنــد.
 88/8درصــد دارای کامپیوتــر شــخصی و  55/6درصــد روزانــه بیــش
از یــک ســاعت از کامپیوتــر اســتفاده میکردنــد .اطالعــات بیشــتر در
رابطــه بــا گــروه مــورد بررســی در جــدول  1ارائــه شــده اســت.
نتایــج حاصــل از پرسشــنامه نوردیک نشــان داد  128نفر از دانشــجویان
( 62/43درصــد) طــی  12مــاه گذشــته حداقــل در یکــی از نواحــی نــه
گانــه دســتگاه اســکلتی عضالنــی دچــار درد یــا ناراحتــی بودهانــد.
(جــدول  )2همچنیــن  50نفــراز آنــان ( 24/4درصــد) طــی ســال
گذشــته بــه شــدتی از دردهــای اســکلتی عضالنــی دچــار بودهانــد کــه
بــرای مدتــی مانــع از کار روزانــه آنهــا شــده بــود.

مجله ارگونومی ،دوره  ،4شماره  ،3پاییز 1395

فراوانی
مطلق

سطح

] [ DOI: 10.21859/joe-04036

بخش دوم
از  42دانشــجوی شــرکت کننــده در بخــش دوم 25 ،تــن دختــر،
میانگیــن ســنی آنهــا  21/29 ± 1/49ســال و اکثــر آنــان ( 26نفــر)
شــاغل در مقطــع تحصیلــی کارشناســی بودنــد .بررســی مقایســهای
میــان دانشــجویان شــرکت کننــده در مرحلــه اول و دوم نشــان داد کــه
علیرغــم عــدم انتخــاب تصادفــی نمونههــا ،ویژگیهــای دانشــجویان
شــرکت کننــده در مرحلــه دوم از نظــر جنــس ،و مقطــع تحصیلــی
بســیار مشــابه بــا دانشــجویان شــرکت کننــده در مرحلــه اول بــوده
اســت بگونــه ای کــه از نظــر توزیــع جنســی در مرحلــه اول و دوم
بــه ترتیــب  63و  59/5درصــد دانشــجویان دختــر و از نظــر مقطــع
تحصیلــی  60/5و  61/9درصــد دانشــجویان در مقطــع کارشناســی
بودهانــد .کلیــه دانشــجویان شــرکت کننــده در مرحلــه دوم از کامپیوتــر
اســتفاده کــرده و  95درصــد دارای کامپیوتــر شــخصی بودنــد .در
جــدول  3اطالعــات بیشــتر مربــوط بــه شــرکت کننــدگان در مرحلــه
دوم پژوهــش ارائــه شــده اســت.
در مرحلــه دوم پژوهــش بــه منظــور تعییــن میــزان اثربخشــی مداخلــه
آموزشــی ،نمــرات آزمــون کتبــی و عملــی دانشــجویان بــه شــرح ارائــه
شــده در مــواد و روشهــا مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .یافتههــا نشــان
داد کــه در هــر یــک از آزمونهــای کتبــی و عملــی بــه ترتیــب 37
و  40نفــر از دانشــجویان ( %88/1و  )%95/2در وضعیــت خــوب یــا
متوســط از نظــر آگاهــی و عملکــرد قــرار داشــتهاند( .جــدول  )4در
تصاویــر 3و  4نتایــج مربــوط بــه آزمونهــای کتبــی و عملــی پیرامــون
مالحظــات ارگونومیــک کار بــا کامپیوتــر ارائــه شــده اســت.

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

سن
19-22

34

81

23-26

8

19

جنس
دختر

25

59/5

پسر

17

40/5

مقطع تحصیلی
کارشناسی

26

61/9

کارشناسی ارشد

16

38/1
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علیرغــم اظهــار شــکایت از اختــاالت اســکلتی-عضالنی طــی یکســال
گذشــته در گــروه بزرگــی از دانشــجویان ( 128نفــر معــادل 62/44
درصــد) ،امــا کمتــر از  10درصــد از آنــان بــا مالحظــات ارگونومیک کار
بــا کامپیوتــر آشــنایی داشــتند.
پرســش در ارتبــاط بــا رعایــت برخــی نــکات ارگونومیــک در کار بــا
کامپیوتــر حاکــی از آن بــود کــه بیــش از دو ســوم دانشــجویان (%77/5
  159نفــر) هیــچ یــک از نــکات مــورد بررســی در کار بــا کامپیوتــررا رعایــت نکــرده و تنهــا  46نفــر ( )%22/5بــه رعایــت نکاتــی چــون
اســتفاده از صندلــی مناســب و قابــل تنظیــم ،اســتفاده از زیــر پایــی،
رعایــت فاصلــه چشــم از نمایشــگر ،جلوگیــری از خیرگــی (رعایــت
زاویــه نمایشــگر نســبت بــه منابــع روشــنایی) و اســتراحت منظــم بــه
چشــم توجــه داشــتهاند .پرســش در خصــوص منبــع کســب اطالعــات
مربــوط بــه مالحظــات ارگونومیــک در کار بــا کامپیوتــر نیــز نشــان داد
کــه  57نفــر ( 27/8درصــد) از طریــق رادیــو و تلویزیــون و  41نفــر
( 20درصــد) حیــن کالسهــای درســی ،در جریــان چنیــن اطالعاتــی
قــرار گرفتهانــد .گفتنــی اســت کــه در همیــن راســتا  155نفــر
( 75/6درصــد) از دانشــجویان در خصــوص کســب آمــوزش پیرامــون
مالحظــات ارگونومیــک در کار بــا کامپیوتــر اعــام عالقــه و نیــاز کردند.

تیرگر و همکاران

استفاده از کامپیوتر
بلی

42

100

خیر

0

0

برخورداری از کامپیوتر شخصی
بلی

40

95/2

خیر

2

4/8

نوع کامپیوتر
PC
Laptop

16

47/6

22

57/1

هر دو نوع

4

9/5

مدت زمان استفاده روزانه از
کامپیوتر
گاهی اوقات

5

12

کمتر از یک ساعت

13

31

بین یک تا دو ساعت

17

40/4

بیش از دو ساعت

7

16/6

جدول  :4توزیع نمرات آزمون کتبی و عملی در خصوص مالحظات
ارگونومی کار با کامپیوتر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل
()n=42
وضعیت

آگاهی در آزمون کتبی
()%

عملکرد در آزمون عملی
()%

ضعیف

)11/9(5

)4/8(2

متوسط

)47/6(20

)85/7(36

خوب

)40/5(17

)9/5(4

مجموع

)100(42

)100(42
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50%

20

1/76%
69%
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19%

10
5

2/14%

0

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

P-value

قبل از مداخله

بعداز مداخله

آگاهی از فاصله کاربر تا مانیتور

)11/9(5

)85/7(36

P >0/001

آگاهی از ارتفاع مناسب میز کامپیوتر

)2/3(1

)78/5(33

P >0/001

آگاهی از ارتفاع مناسب صندلی کامپیوتر

)7/1(3

)47/6(20

P >0/001

مقادیر جدول به صورت فراوانی (درصد) بیان شده اند.

ارزیابــی یافتههــا نشــان داد کــه میــزان آگاهــی دانشــجویان در
خصــوص مالحظــات ارگونومیکــی کار بــا کامپیوتــر پــس از مداخلــه
آموزشــی بطــور چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت بــه گون ـهای کــه
مقایســه وضعیــت پاســخ بــه ســؤاالت کتبــی نشــان داد کــه میــزان
آگاهــی دانشــجویان از حداقــل  40/5تــا حداکثــر  76/2درصد نســبت
بــه قبــل از واگــذاری کتابچــه آموزشــی ،بهبــود یافتــه اســت .انجــام
آزمــون نســبت گویــای تفــاوت معنــی دار آمــاری در ارتبــاط بــا
میــزان آگاهــی افــراد قبــل و بعــد از مداخلــه آموزشــی بــوده اســت
(.)P > 0/001
بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن شــیوع اختــاالت اســکلتی-
عضالنــی و ارزیابــی اثربخشــی مداخلــه آموزشــی بــر عملکــرد گروهی
از دانشــجویان یــک دانشــگاه علــوم پزشــکی پیرامــون اصــول
ارگونومیــک کار بــا کامپیوتــر انجــام شــد .اطالعــات بخــش اول
پژوهــش نشــان داد کــه علیرغــم جــوان بــودن نمونههــا (میانگیــن
ســن  21ســال در دانشــجویان مــورد بررســی) ،تعــداد قابــل
مالحظــهای از آنــان طــی هفتــه و ســال گذشــته بــه درجاتــی از
عالئــم اختــاالت اســکلتی عضالنــی شــکایت داشــتند .نســبتهای
ارائــه شــده در خصــوص شــکایت و ناراحتــی در هــر یــک از نواحــی
بــدن گرچــه از مقادیــر ارائه شــده بــرای کارکنــان اداری و یــا کاربران
حرفـهای کامپیوتــر در دیگــر مطالعــات کمتــر بــوده ]21 ,7[ ،امــا بــا

46

توجــه بــه افــق پیــش رو و اســتفاده احتمــاالً" گســتردهتر در آینــده،
شــرایط نگــران کننــدهای را گوشــزد میکنــد .شــرایطی کــه تحــت
آن آگاهــی از اصــول صحیــح کار بــا کامپیوتــر و همچنیــن اعمــال
مالحظــات ارگونومیــک در پســت کار را ضــروری مینمایــد.
نتایــج حاصــل از بخــش نخســت پژوهــش نشــان داد کــه حــدود دو
ســوم ( 62/43درصــد) از دانشــجویان هنــگام کار بــا کامپیوتــر اظهــار
شــکایت از عالئــم اختــاالت اســکلتی-عضالنی کردهانــد در حالــی
کــه اکثــر آنــان ( 89درصــد) علیرغــم ضــرورت رعایــت مالحظــات
ارگونومیــک در کار بــا کامپیوتــر و نقــش پیشــگیری کننــده ایــن
مالحظــات در خصــوص اختــاالت اســکلتی عضالنــی ،از مالحظــات
مربوطــه آگاهــی نداشــتهاند .بنابــر ایــن تحــت چنیــن شــرایطی،
حفــظ ســامت آنــان و ارتقــاء آگاهــی ایشــان پیرامــون مالحظــات
ارگونومیــک کار بــا کامپیوتــر از اهمیــت ویــژهای برخــوردار خواهــد
بــود .ســامت جوانــان مــورد بررســی در ایــن پژوهــش (دانشــجویان)
بدلیــل نقــش اثرگــذار در سرنوشــت آینــده کشــور ،بســیار حائــز
اهمیــت بــوده و اتخــاذ شــیوههای نادرســت ،و آســیبهای وارده
ناشــی از آن میتوانــد بــا پیامدهــای ســنگین و گاهــا" جبــران
ناپذیــری همــراه باشــد .در مقابــل ،بکارگیــری شــیوههای صحیــح و
مؤثــر از جملــه در ایــن مــورد خــاص (اســتفاده از اصــول ارگونومــی
بــه منظــور پیشــگیری از اختــاالت اســکلتی عضالنــی) میتوانــد بــا
اثربخشــی باالیــی در ایــن ســنین همــراه بــوده و عــاوه بــر تأثیــر
ســازنده بــر ســامت آنهــا ،بــه شــکل قابــل قبولــی میــان دیگــر
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تصویر  :4توزیع عملکرد صحیح در آزمون عملی پس از مداخله آموزشی در
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل ()n = 42

تصویر  :3توزیع فراوانی پاسخهای صحیح در آزمون کتبی پس از مداخله
آموزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل ()n = 42
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نــکات مربــوط بــه مالحظــات ارگونومــی کار بــا کامپیوتــر را اجــرا
کننــد و هــر یــک از ســؤاالت آگاهــی تــک تــک پرســیده نشــد .در
واقــع ایــن برعهــده دانشــجو بــود کــه هــر یــک از مالحظــات بطــور
مثــال (فاصلــه کاربــر تــا مانیتــور ،ارتفــاع مناســب میــز کامپیوتــر،
ارتفــاع مناســب صندلــی کامپیوتــر) را عمـ ً
ا نشــان دهــد بــه همیــن
دلیــل بعضــی از آیتمهــای مربــوط بــه مالحظــات ارگونومــی از ســوی
دانشــجویان فرامــوش میشــد .همچنیــن میــزان آگاهــی تعــداد
قابــل توجهــی از دانشــجویان پــس از مطالعــه کتابچــه مالحظــات
ارگونومیــک کار بــا کامپیوتــر افزایــش یافتــه (حداقــل بــه میــزان
 40درصــد) و نمــرات آزمونهــای کتبــی و عملــی آنهــا بــه ترتیــب
در  88/1و  95/2درصــد در حــد متوســط یــا خــوب بــوده اســت.
مقایســه نتایــج اخیــر بــا ســایر تحقیقــات در ایــن زمینــه نیــز از
همخوانــی خوبــی برخــوردار بــوده اســت .بطــور مثــال در پژوهــش
آزمــا و همــکاران ( )1393جهــت ارزیابــی ریســک فاکتورهــای
ناراحتیهــای اســکلتی-عضالنی دفاتــر اداری و اجــرای برنامــه
آموزشــی ارگونومــی مشــخص گردیــد کــه پــس از مداخلــه آموزشــی
میــزان آگاهــی افــراد در رابطــه بــا نحــوه صحیــح کار بــا تجهیــزات
کامپیوتــر و چیدمــان مناســب اجــزای کامپیوتــر در ایســتگاه کاری
افزایــش یافــت [.]13
همچنیــن در مطالعــه محمــدی زیــدی و همــکاران ( )1391در رابطه
بــا اثربخشــی مداخلــه آموزشــی نظریــه محــور در اصــاح حالتهــای
بدنــی کاربــران رایانــه نشــان داده کــه مداخلــه ارگونومــی مبتنــی بــر
تئــوری ممکــن اســت بتوانــد حالتهــای بدنــی را بهبــود بخشــد
ولــی بــه تنهایــی قــادر بــه کاهــش عوامــل خطــر ارگونومــی بــه
ســطوح کــم مواجهــه نیســت [ .]6مطالعــه رفیعــی پــور و همــکاران
در مــورد تأثیــر آمــوزش اصــول ارگونومیــک بــر کاهــش ریســک ابتال
بــه اختــاالت اســکلتی -عضالنــی بــه روش  RULAدر کاربــران
رایانــه نیــز نشــان داد اجــرا برنامــه مداخلــهای صحیــح میتوانــد
ســطح مواجهــه کاربــران بــا ریســک فاکتورهــای ابتــا بــه اختــاالت
اســکلتی-عضالنی را کاهــش دهــد و بــه عنــوان یــک عامــل مکمــل
بــرای ارتقــاء کارایــی اقدامــات ارگونومیــک در نظــر گرفتــه شــود
[ .]29از محدودیتهــای مطالعــه حاضــر میتــوان بــه تعــداد انــدک
دانشــجویان شــرکت کننــده در مرحلــه مداخل ـهای پژوهــش اشــاره
نمــود کــه تقریبـاً" یکــی از مشــکالت اجرایــی در اکثــر پژوهشهــای
مداخلــهای بشــمار میآیــد.
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اقشــار جامعــه بســط یابــد [.]7
مطالعــه وضعیــت شــکایات از درد و ناراحتــی در سیســتم اســکلتی
 عضالنــی بــا توجــه بــه موقعیــت مکانــی آن در بــدن گویــای آنبــود کــه شــکایت در ناحیــه گــردن و کمــر بیــش از ســایر نواحــی
بــوده اســت .بررســی نتایــج دیگــر پژوهشهــای مرتبــط نیــز از
وجــود چنیــن وضعیتــی در کاربــران کامپیوتــر حکایــت دارد .بعنــوان
نمونــه در بررســی میــان  1065تــن از کســانی کــه روزانــه حداقــل
 1ســاعت از کامپیوتــر اســتفاده مینمودنــد ،بیشــترین نســبت از
شــکایت بــه میــزان  %55مربــوط بــه ناحیــه گــردن گــزارش گردیــد
[ .]22مطالعــه  Rempleو همــکاران نیــز در میــان کاربرانــی کــه
روزانــه بیــش از شــش ســاعت بــا کامپیوتــر کار میکردنــد نشــان داد
کــه اختــاالت اســکلتی–عضالنی در ناحیــه گــردن بیشــترین شــیوع
را در گــروه مــورد مطالعــه دارا بــوده اســت [ .]23مطالعــه صلحــی
و همــکاران در میــان پرســنل دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران نیــز
نشــان داد بیشــترین شــیوع اختــاالت اســکلتی-عضالنی در کاربــران
کامپیوتــر در نواحــی گــردن حــدود  59درصــد و کمــر  41/5درصــد
بــود [ .]24در مطالعــه میرمحمــدی و همــکاران ( )1389نیــز کــه بــا
هــدف بررســی وضعیــت شــکایات از اختــاالت اســکلتی-عضالنی در
کارکنــان شــاغل در بخشهــای اداری دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد
انجــام پذیرفــت ،شــکایات از درد در نواحــی کمــر و گــردن بــه میــزان
 57/6و  46/5درصــد بیــش از ســایر نقــاط بــود [.]25
نکتــه بســیار تأمــل برانگیــز در خصــوص نتایــج مطالعــه حاضــر
آنکــه دانشــجویان در آینــدهای نچنــدان دور بــه عنــوان قشــر مولــد
و ســکان دار فعالیتهــای مختلــف جامعــه عمــل خواهنــد کــرد
بنابــر ایــن ابتــا بــه اختــاالت اســکلتی-عضالنی بــا شــیوع بــاال در
آنهــا در صــورت عــدم مدیریــت صحیــح و اســتمرار وضعیــت موجــود
میتوانــد عــاوه بــر تشــدید وضعیــت فعلــی ،پیامدهــای جــدی و
جبــران ناپذیــری را بــر ســامت و عملکــرد آنهــا در پی داشــته باشــد.
در خصــوص بخــش دوم مطالعــه شــایان ذکــر اســت کــه ،گرچــه
تعــداد دانشــجویان شــرکت کننــده در ایــن بخــش زیــاد نبــوده (42
نفــر) ،امــا مقایســه آن بــا تعــدادی از دیگــر پژوهشهــای مداخلـهای
در حــوزه ارگونومــی ماننــد مطالعــه جهانگیــری و همــکاران []9
ابرقویــی [ ]26صارمــی و همــکاران [ ]27یعقوبــی و همــکاران []28
کــه هــر یــک بــه ترتیــب بــا  69 ،47 ،44 ،40نمونــه بــه اجــرا در
آمدهانــد ،از شــباهت قابــل مالحظــهای حکایــت دارد.
نتایــج حاصــل از مداخلــه آموزشــی نشــان داد کــه بیشــتر افــرادی
کــه آگاهــی خوبــی از مالحظــات ارگونومــی کار بــا کامپیوتر داشــتند
( 40.5درصــد) عملکــرد متوســطی در آزمــون عملــی از خــود نشــان
دادنــد .ایــن مطلــب بــه دلیــل آن اســت کــه در آزمــون کتبــی
ســؤاالت مربــوط بــه آگاهــی یــک بــه یــک از دانشــجویان پرســیده
شــد امــا در آزمــون عملــی از دانشــجویان خواســته شــد تمامــی

تیرگر و همکاران

نتیجه گیری
پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه در بخــش اول مطالعــه بیــش از
نیمــی از دانشــجویان مــورد مطالعــه بــه اختــاالت اســکلتی عضالنــی
مبتــا بودنــد و کمتــر از  10درصــد بــا مالحظــات ارگونومــی کار بــا
کامپیوتــر آشــنا بودنــد امــا بــا آمــوزش انجــام شــده در مرحلــه دوم
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تیرگر و همکاران
سپاسگزاری
بدیــن وســیله از معاونــت محتــرم تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم
پزشــکی بابــل جهــت حمایــت مالــی از پژوهــش حاضــر (بــه شــماره
) همچنیــن از همــکاری کلیــه دانشــجویانی کــه در طــرح9134821
،حاضــر شــرکت کــرده و مــا را در انجــام ایــن پژوهــش یــاری نمودنــد
 همچنیــن از آقــای همــت قلــی نیــا آهنگر بواســطه.قدردانــی میگــردد
.همــکاری در پــردازش آمــاری بخشــی از دادههــا تشــکر میشــود

1395  پاییز،3  شماره،4  دوره،مجله ارگونومی
 بنابرایــن مداخله.آگاهــی دانشــجویان بطــور مناســبی افزایــش یافــت
آموزشــی در خصــوص مالحظــات ارگونومیــک کار بــا کامپیوتــر قــادر
 و اصــاح، بهبــود وضعیــت نشســتن،بــه افزایــش آگاهــی دانشــجویان
شــرایط ایســتگاههای کاری بــوده و اگــر ایــن آموزشــها در کنــار
 میتوانــد از طریــق اصــاح،دیگــر اقدامــات اصالحــی صــورت پذیــرد
 منجــر بــه پیشــگیری یــا کاســتن از شــیوع،رفتارهــای نادرســت
.عالئــم اختــاالت اســکلتی عضالنــی گــردد
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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.

