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چکیده
مقدمه :حفظ سالمت کارکنان در محیطهای کاری از وظایف مدیران بوده و توجه به عوامل تهدید کننده آن حایز اهمیت است.
این مطالعه با هدف ارزیابی شیوع ریسک فاکتورهای اختالالت اسکلتی -عضالنی و ارتباط آن با میزان بار کاری در کارکنان
مرکز  551مخابرات شهرستان سنندج انجام شد.
روشها :این مطالعه مقطعی ،توصیفی– تحلیلی به صورت سرشماری در کارمندان مرکز  551مخابرات شهرستان سنندج انجام
گرفت .برای جمعآوری اطالعات مربوط به شیوع اختالالت اسکلتی-عضالنی و وضعیت بار کاری به ترتیب از پرسشنامههای
استاندارد نوردیک و  NASA-TLXو همچنین برای ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی ایستگاههای کاری از روش ارزیابی
سریع تنش اداری ( )ROSAاستفاده شد .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  51صورت پذیرفت.
نتایج :نتایج بیانگر باال بودن میانگین بار کاری و شیوع اختالالت اسکلتی -عضالنی به ویژه در ناحیه گردن و قسممت تحتمانی
کمر بود .ارتباط معنیداری بین متغیرهای جنسیت ،شاخص توده بدنی ،شیفت کاری ،سابقه کار ،سطح ریسک بار کماری و امتیماز
نهایی  ROSAبا اکثر اختالالت اسکلتی -عضالنی یافت شد .همچنین بین شاخص توده بدنی و سابقه کار بما نممره بمار کماری
ارتباط معنیداری به دست آمد.
بحث و نتیجهگیری :با توجه به نامناسب بودن ایستگاههای کاری و به تبع آن باال بودن شیوع اختالالت اسکلتی -عضمالنی،
بهبود ایستگاههای کاری باید در اولویت برنامههای مدیران قرار گیرد .همچنین بمه کمارگیری اسمتراتژیهمای مداخلمهای جهمت
کاهش ابعاد بار کاری که با اختالالت اسکلتی -عضالنی ارتباط دارد ،ضروری میباشد.
واژگان کلیدی :بار کاری ،اختالالت اسکلتی-عضالنی ،NASA TLX ،روش ارزیابی سریع تنش اداری ()ROSA

مقدمه

به خود اختصاص داده است ( .)2،3بر اساس رتبه

اختالالت اسکلتی-عضالنی مرتبط با کار یکی از

بندی بیماریهای شغلی که توسط مؤسسه ملی ایمنی

مهمترین عوامل بروز صدمات و آسیبهای شغلی

و بهداشت شغلی NIOSH (National Institute

بوده و علت اصلی از کار افتادگی نیروی کار است

of

( ،)1به طوری که بر اساس گزارش مرکز تحقیقات
ملی بهداشت و ایمنی آمریکا اختالالت اسکلتی-
عضالنی  84درصد از کل بیماریهای ناشی از کار را

)Health

and

Safety

Occupational

براساس اهمیت بیماریها از نظر شیوع ،شدت و
امکان پیشگیری از آنها صورت گرفته است،
اختالالت اسکلتی -عضالنی بعد از مشکالت تنفسی

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -3دانشجوی دکتری ،گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
نویسندهی مسئول :چیمن سعیدی

Email: chiman_hse2012@yahoo.com

آدرس :همدان ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،دانشکده بهداشت ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای
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در کارمندان مرکز 111مخابرات شهرستان سنندج

چیمن سعیدی و همکاران

اختالالت اسکلتی -عضالنی در مرکز 111

ناراحتی در نواحی مختلف بدن یکی از عمدهترین

مشکالت اسکلتی-عضالنی شکایت دارند .از این

مشکالت محیطهای کاری محسوب شده و علت

میان ،اختالالت مربوط به کمر و گردن شایعتر

بیش از نیمی از غیبتها در محیط کار میباشد ( )5و

گزارش شده است ( .)13-16نتایج حاصل از مطالعه

یک سوم درخواستهای مربوط به غرامتهای ناشی

 Gerrو همکاران نشان داد که شیوع آسیبهای

از کار را شامل میشود ( .)2،3عالوه بر این اختالالت

اسکلتی -عضالنی در کاربران رایانه زیاد و در اندام

اسکلتی-عضالنی سبب از دست رفتن زمان کار،

های فوقانی به مراتب بیشتر میباشد ( .)17در

افزایش هزینهها و آسیبهای نیروی کار میشود و از

پژوهشی که توسط  Korhonenو همکاران انجام

جمله مسایل مهمی است که امروزه ارگونومیستها

گرفت مشخص شد که کاربران رایانه از اختالالت

در سراسر دنیا با آن روبهرو بوده و یک نگرانی

اسکلتی -عضالنی به ویژه در نواحی گردن و کمر

عمومی در کشورهای در حال توسعه میباشد (.)6

رنج میبرند ( .)14از عوامل مؤثر بر بروز اختالالت

بار کارى زیاد یکی از عوامل مهم در ایجاد خستگی و

اسکلتی -عضالنی در میان کاربران رایانه شکل و

بروز آسیبهای شغلی و کاهش کارایی و بهرهوری

محل قرار گیری صفحه کلید و موس ،صندلی و

افراد شاغل میباشد و اساساً با تواناییهاى ذهنى فرد

صفحه نمایشگر میباشد ( .)13،18،19از جمله

مرتبط است .در واقع بار کاری مىتواند به صورت

افرادی که به صورت گسترده با رایانه سرکار دارند و

هزینههاى تحمیلى به اپراتور جهت دستیابى به یک

در معرض آسیبهای اسکلتی -عضالنی هستند و

سطح معین از عملکرد ( )7و یا میزان تالشی که ذهن

همچنین به علت تکراری بودن کار ،میزان بار کاری

به هنگام انجام وظیفه متحمل میگردد ( ،)4تعریف

زیادی را متحمل میشوند ،کارمندان مرکز 114

شود .از دیدگاه علم ارگونومی ،مهمترین عامل بروز

مخابرات است.

صدمات و حوادث شغلی ،عدم تناسب میان بار کاری

با توجه به اهمیت حفظ سالمت نیروی کار و با اذعان

وارده به فرد با تواناییها و محدودیتهای وی است.

به افزایش چشمگیر میزان شیوع اختالالت اسکلتی-

در گذشته علت آسیبهای اسکلتی -عضالنی تنها در

عضالنی ،امروزه روشهای گوناگونی برای ارزیابی

شرایط فیزیکی کار مانند حمل بار سنگین ،حرکات

مواجهه شغلی با عوامل خطرساز دخیل در ایجاد این

تکراری ،پوسچر کار نامناسب ( )9-11جستجو

اختالالت ابداع شده است و هر یک امتیاز نهایی خود

میشد ،اما امروزه تحقیقات انجام شده از تأثیر به

را براساس انحراف بدن از پوسچر طبیعی و عواملی

سزای فاکتورهای روانی ،اجتماعی و سازمانی محیط

مانند نیروی استاتیکی و دینامیکی وارد شده به بدن،

کار بر این مقوله پرده برداشته است (.)12

انجام یک پوسچر تکراری ،مدت زمان آن و سایر

در دنیای امروز استفاده از رایانه در بین مشاغل

عوامل محیطی ،سازمانی و فردی محاسبه و بر اساس

گوناگون رو به افزایش است و از طرفی ناراحتیهای

امتیاز به دست آمده نوع مداخله را تعیین میکند .از

فیزیکی که اکثراً مربوط به اختالالت اسکلتی-

جمله این روشها میتوان به چک لیست گرافیکی

عضالنی میباشد در میان کارمندان بخش اداری بسیار

( ،)16،26روش ارزیابی سریع اندام فوقانی ()26
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در رده دوم قرار گرفته است ( .)8احساس درد و

زیاد است .به طوری که  66درصد این افراد از

چیمن سعیدی و همکاران

اختالالت اسکلتی -عضالنی در مرکز 111

تنش اداری اشاره کرد .در واقع تمامی این روشها بر

اجـرا گردید ،این پرسشنامه خود شامل  2بخش

اساس موقعیت صنعت و شغل مورد نظر و کاربران

میباشد ،که بخش اول آن مربوط به اطالعات

آن به جهت تعیین ریسک فاکتورهای ارگونومی و

دموگرافیک مانند جنس ،وزن ،قد ،سابقه کار و غیره و

ارایه گزارشهایی برای اجرای مداخالت و در نتیجه

بخش دوم برای ثبت عالیم اختالالت اسکلتی -

حفظ سالمتی منابع انسانی استفاده میشوند.

عضالنی در نواحی نُه گانه بدن شامل گردن ،شانه،

از سوی دیگر با در نظر داشتن نقش بار کاری جدای

فوقانی پشت ،تحتانی پشت (کمر) ،آرنج ،دست و مچ

از فشارهای فیزیکی و پوسچرهای نامناسب و

دستها ،ران ،زانوها ،مچ پا و پاها به کار میرود

تکراری در بروز این عوارض ،این مطالعه با هدف

(.)22

ارزیابی ریسک فاکتورهای اختالالت اسکلتی-

در ادامه برای برآورد میزان بار کاری از پرسشنامه

عضالنی به روش  ROSAو ارتباط آن با میزان بار

استاندارد )NASA- (Load Index NASA Task

کاری در کارمندان مرکز 114مخابرات شهرستان

 TLXکه توسط  Hartو  Stavelandارایه شده

سنندج و ارایه راهکارهایی جهت رفع مشکالت و

است ،استفاده گردید ( .)23این پرسشنامه شامل دو

بهبود وضعیت کاری شاغلین در این حرفه انجام شد.

بخش کلی است یکی به منظور بررسی میزان بار
کاری و دیگری تعیین اهمیت هر یک از ابعاد بار

مواد و روشها

کاری نسبت به دیگر ابعاد از دیدگاه فرد پاسخ دهنده

این مطالعه توصیفی– تحلیلی در بهار  1393به

میباشد ،ابعاد مورد بررسی در این پرسشنامه عبارت

صورت سرشماری بر روی تمامی  86نفر کارمند

بودند از:

مرکز  114مخابرات شهرستان سنندج انجام گرفت.

فشار ذهنی :چه میزان فعالیت ذهنی و ادراکی مورد

این مرکز شامل 86نفر کارمند بود که در سه شیفت

نیاز است؟ این فعالیت سخت یا آسان ،ساده یا پیچیده

کاری (صبح ،عصر و شب) مشغول به کار بودند.

بود؟

کارمندان شیفتهای صبح و عصر همگی زن و در

فشار فیزیکی :چه میزان فعالیت فیزیکی الزم است؟

شیفت شب همگی مرد بودند .از آنجا که در این شغل

این کار راحت یا دشوار بود؟ همراه با استراحت بود

کارمندان به صورت گسترده با رایانه سر و کار داشته

یا نیاز به فعالیت شدید جسمی داشت؟

و در معرض آسیبهای اسکلتی -عضالنی بودند و از

فشار زمانی :چه میزان فشار زمانی را شما با توجه به

سوی دیگر میزان بار کاری نیز باال بود ،این گروه

سرعت رویداد هر فعالیت احساس کردید؟ سرعت

شغلی برای این مطالعه انتخاب شد.

رویدادها و جلو رفتن فعالیت کند بود یا تند؟

ابزار جمعآوری دادهها شامل پرسشنامه نوردیک بود

عملکرد و کارایی :تا چه میزان شما در انجام این کار

که این پرسشنامه از سال  1947در انستیتوهای

موفق بودید؟ تا چه حد از عملکرد خود راضی

بهداشت حرفهای کشورهای اسکاندیناوی توسط

بودید؟

 Kuorinkaو هـمکـاران بـا هـدف تـعیـین شـیـوع

سـطح نـاکامی و سـرخوردگی :شما چه مـیزان حس
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چک لیست سریع تماس ( )21و روش ارزیابی سریع

اخـتالالت اسکـلتی-عضالنی ناشـی از کـار ابـداع و

چیمن سعیدی و همکاران

اختالالت اسکلتی -عضالنی در مرکز 111

آرامش و رضایتمندی در طول کار احساس کردید؟

میتواند ریسک فاکتورهای محیطهای کار اداری را بر

تالش و کوشش :از نظر ذهنی یا فیزیکی تا چه میزان

اساس یک مقیاس کمی بیان کند و یک سیستم

مجبور شدید سخت تالش کنید تا به سطح عملکرد

نمرهگذاری را برای ارزیابی پوسچر کارکنان بخش

مورد نظرتان رسیدید؟

اداری فراهم کند .همچنین این روش میتواند در

فرد شرکت کننده هر یک از شش بُعد تعریف شده را

معرفی ایستگاههای کاری که دارای اولویت اقدامات

بر اساس شرایط کاری خود از صفر تا صد امتیاز

اصالحی هستند در سطح محیط کاری سازمانها به

میدهد .با استفاده از روش تحلیلی سلسله مراتبی

کار برده شود ( .)25،26مراحل ارزیابی در این روش

اهمیت هر یک از ابعاد نسبت به ابعاد دیگر به

شامل  3بخش اصلی است که پس از تکمیل کردن هر

صورت دو به دو بررسی میشود .در این حالت فرد

بخش و مشخص نمودن امتیازها در بخشهای

از بین دو مورد ،آن گزینهای را که بیشتر به آن فعالیت

صندلی ،صفحه نمایشگر و تلفن ،امتیاز موشواره

ارتباط داشته گزینش میکند .هر بار انتخاب برابر با

(معادل فارسی موس) و صفحه کلید در جداول ،امتیاز

یک نمره وزنی برای آن مورد است .با ضرب وزن هر

نهایی  ROSAمشخص خواهد شد .نمره نهایی در

یک از ابعاد بار کاری (که بین  6 -1است) در نمره

این روش بین  6تا  16است که مقدار  3تا  5لزوم

مقیاس هر بُعد (که بین 6-166قرار دارد) بار کاری

هشدار و امتیاز باالتر از  5ضرورت انجام اقدام

کل فرد به صورت عددی بین 6-166محاسبه میشود.

مداخلهای را نشان میدهد (.)25

بر اساس این پرسشنامه اگر نمره بار کاری کل کمتر

در مطالعه حاضر ،اطالعات کسب شده از افراد مورد

از  56باشد ،سطح ریسک پایین و اگر باالی  56باشد

بررسی کامالً محرمانه بوده و قبل از شروع به کار

سطح ریسک باال میباشد .اعتبار صوری و پایایی

برای تمامی کارمندان به طور شفاف هدف و روند

پرسشنامه  NASA-TLXدر مطالعه مظلومی و

اجرایی کار توضیح داده شد و همچنین به منظور

همکاران مورد بررسی قرار گرفت و با آلفای کرونباخ

جلب اعتماد ،همکاری و رضایت کارمندان با ارایه

 6/479تأیید شد (.)28

توضیح شفاهی ،به آنها اطمینان داده شد که از

به منظور ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی

اطالعات به دست آمده تنها استفاده علمی میشود.

ایستگاه کاری از روش ROSA (Rapid Office

تمامی افراد با رضایت کامل وارد مطالعه شدند.

) Strain Assessmentیا همان روش ارزیابی سریع

نسخههای چاپ شده فارسی روش ارزیابی سریع

تنش اداری استفاده شد .این تکنیک در سال  2612در

تنش اداری بر مبنای حالت بدنی شرکت کنندگان در

مجله تخصصی  Applied Ergonomicsمعرفی

محل ایستگاه کاری آنان و طبق دستورالعمل این

شده است و با توسعه روشهای ارزیابی پیشین خود

روش تکمیل شد.

و تمرکز هر چه بیشتر بر روی فعالیت کاربران اداری

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون آماری t-

و مخصوصاً فعالیتهای اداری کار با رایانه ،بر مبنای

 testو آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ()ANOVA

(EN-ISO

و آزمون کای دو در نرمافزار  SPSSنسخه  16انجام

استاندارد  CSA standard Z412و
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رنجش ،خـشم و استـرس در مقـابل حس خـرسندی

) 9241,1997تدوین شده است .این روش ارزیابی

چیمن سعیدی و همکاران

اختالالت اسکلتی -عضالنی در مرکز 111

( 62/5درصد) و  15نفر مرد ( 37/5درصد) بودند.

شد.

میانگین سنی افراد برابر  38/92±7/28بود .میانگین
مطالعه به صورت سرشماری و در جامعه آماری

اطالعات مربوط به متغیرهای دموگرافیک کارکنان در

کارمندان مرکز  114مخابرات شهرستان سنندج انجام

جدول  1بیان شده است.

شد .در این مطالعه  25نفر از افراد مورد مطالعه زن

جدول  :1متغيرهاي دموگرافيك کارمندان مرکز  111مخابرات شهرستان سنندج
متغیرها

گروهها

سابقه کار

≥5سال

(51)25/1

 6تا  51سال

(59)92/5

 55تا  55سال

(56)11/1

بیشتر از  55سال

(5)2/5

( 21/3 -51/5نرمال)

(25)52/5

( 91- 25دارای اضافه وزن)

(51)95/1

بیشتر از ( 91چاق)

(5)52/5

صبح

(55)93/5

عصر

(51)25/1

شب

(55)93/5

شاخص توده بدنی

شیفت کاری

جمع

تعداد(درصد)

(11)511

نتــایج حاصــل از بررســیهــای آمــاری پرسشــنامه

بار کاری دارا بودند (جدول .)2

استاندارد  NASA-TLXبـه صـورت بیـان میـانگین

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که باالترین میزان

مقیاس های شش گانه بار کاری در جدول  2ارایه شده

درجه بار ( )Ratingمربوط به مقیاس های بار کـاری

است .همانطور که در جدول مشاهده مـیشـود ،هـر

ذهنی و ناامیدی و سرخوردگی با میانگین بـه ترتیـب

یک از شش بُعد بار کاری در سطح ریسک بـاال قـرار

 3/63±1/51و  2/93±1/1می باشد و همچنین کمترین

دارند و میانگین کل بارکاری  64/34می باشد که نشان

میزان درجه بار مربـوط بـه فشـار زمـانی بـا میـانگین

دهنده سطح ریسک باال است .از سویی دو بُعـد ،بـار

 1/3±6/91است .براساس نتایج به دسـت آمـده 97/5

ذهنی و بار ناکامی و سرخوردگی به ترتیـب بیشـترین

درصد از افراد شاغل دارای بار کاری با سطح ریسـک

و فشار زمانی کمترین مقدار را در میان ابعاد مختلـف

باال و نمره بیشتر از  56بودند.
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نتایج

سابقه کاری افراد برابر  4/72±3/57سال بود.

چیمن سعیدی و همکاران

اختالالت اسکلتی -عضالنی در مرکز 111
جدول  :2ميانگين مقياسهاي شش گانه نمره بارکاري در کارمندان مرکز  111شهرستان سنندج
مقیاس
بار ذهنی

31/35

59/63

95

35

بار فیزیکی

59/25

21/13

55

31

فشار زمانی

59/22

51/53

21

31

عملکرد و کارایی

55/25

21/33

21

511

تالش و کوشش

31/13

22/15

25

511

ناکامی و سرخوردگی

31/25

53/12

55

511

بارکاری نهایی

61/91

55/16

19

39

نتایج به دسـت آمـده از روش ارزیـابی سـریع تـنش

 5±6/717اســت و  46درصـــد افـــراد در ناحـــیه

اداری ( )ROSAکه به منظور تعیین سطح ریسـک و

هشدار(نمره نهایی )3-5و  26درصد دیگـر در ناحیـه

اولویت اقدامات اصالحی در ایستگاه های کاری انجام

اقدامات سریع ارگونومیکی (نمره نهـایی بیشـتر از )5

شد ،نـشان داد که میـانگین امـتیاز نـهایی ایـن روش

قرار دارند .این نتایج در جـدول  3بیـان شـده اسـت.

جدول  :3امتيازات نهايي روش  ROSAجهت تعيين اولويتبندي اقدامات اصالحي
 ROSAامتیاز نهایی

تعداد(درصد)

1

(3)22/5

5

(29)53/5

6

(3)53/5

3

(5)2/5

جمع

(11)511

نتایج پرسشنامه نوردیک نشان داد که از میان

اختالالت اسکلتی -عضالنی ناحیه گردن و  29نفر

کارمندان مورد بررسی در مطالعه حداقل  5و حداکثر

( 72/5درصد) در قسمت تحتانی کمر شکایت

 31نفر دارای عالیمی از اختالالت اسکلتی-عضالنی

داشتند .نتایج پرسشنامه نوردیک به تفکیک اندام در

در حداقل یکی از اندامهای خود در یک سال گذشته

جدول  8ارایه شده است.

بودهاند .از این تعداد  31نفر ( 77/5درصد) از
جدول  :4شيوع اختالالت اسکلتي-عضالني بر اساس نتايج پرسشنامه نورديك
به تفکيك اندامهاي نه گانه
عضو

احساس درد و ناراحتی
تعداد (درصد)

گردن

(95)33/5

شانه

(21)61/1

آرنج

(55)23/5

مچ دست

(22)55/1

ناحیه فوقانی کمر

(23)63/5

ناحیه تحتانی کمر

(23)32/5

ران

(51)95/1

زانو

(53)12/5

مچ پا

(5)52/5
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میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

چیمن سعیدی و همکاران

اختالالت اسکلتی -عضالنی در مرکز 111

ارتباط شیوع اختالالت اسکلتی -عضالنی با سابقه

همانگونه که مشاهده میشود ،ارتباط معنی داری بین

کار ،جنس ،شاخص توده بدنی ،شیفت کاری ،سطح

اختالالت اسکلتی  -عضـالنی در بسـیاری از اندامها

ریسک بار کاری و امتیاز نهایی ( ROSAسطح

با متغیرهای مورد بررسی وجود دارد.

جدول  :5معنيداري ارتباط بين شيوع اختالالت اسکلتي -عضالني اندامهاي نهگانه با متغيرهاي مورد بررسي
متغیرها

امتیاز نهایی

سطح ریسک بار

ROSA

کاری

1/1115

جنس

سابقه کار

شیفت کاری

شاخص توده بدنی

گردن

1/112

1/1115

1/ 5

1/1115

1/1115

شانه

1/15

1/1115

1/12

1/1115

1/1115

1/12

آرنج

1/ 5

1/52

1/15

1/52

1/13

1/52

عضو

مچ دست

1/25

1/12

1/15

1/ 1

1/55

1/52

قسمت فوقانی کمر

1/115

1/1115

1/1115

1/12

1/1115

1/115

قسمت تحتانی کمر

1/19

1/115

1/12

1/1115

1/1115

1/115

ران

1/15

1/12

1/15

1/1115

1/15

1/135

1/1115

1/225

1/1115

1/ 5

1/12

1/ 2

1/ 5

1/55

1/13

1/12

1/12

1/ 2

زانو
قوزک پا

در ادامه ،بررسی ارتباط بین متغیرهای سابقه کار،

بحث

شیفت کاری و شاخص توده بدنی با میانگین بار

در این مطالعه که با هدف ارزیابی ریسک فاکتورهای

کاری با استفاده از آزمون آماری  ANOVAدر سطح

اخــتالالت اســکلتی -عضــالنی بــه روش  ROSAو

معنیداری  6/65انجام گرفت .نتایج نشان داد تفاوت

ارتـباط آن با مـیـزان بار کـاری در کـارمنـدان مـرکز

معنیداری بین میانگین بار کاری در گروههای مختلف

114مخابرات شهرستان سـنندج انجـام شـد ،مشـاهده

از نظر شاخص توده بدنی (نرمال ،دارای اضافه وزن و

شد کـه اخـتالالت اسـکلتی -عضـالنی در کارمنـدان

چاق) ( )P-value =6/668وجود دارد .همچنین

مرکـــز  114شـــیوع بـــاالیی دارد و احســـاس درد و

تفاوت معنیداری بین میانگین بار کاری در گروههای

ناراحتی در ناحیه گردن و قسمت تحتانی کمـر بیشـتر

با سابقه کار مختلف (≥5سال 6 ،تا  16سال 11 ،تا

از سایر اندامها بوده است.

 15سال و باالی  15سال) ()P-value= 6/6661

یافتههای به دست آمده بیانگر تأثیر جنسیت بر شیوع

یافت شد و در مورد میانگین بار کاری بین گروههای

اخــتالالت اســکلتی-عضــالنی شــرکت کننــدگان در

مختلف از نظر شیفت کاری اختالف معنیداری

مطالعه میباشد .بدین صورت که اختالالت اسـکلتی-

مشاهده نشد (.)P =6/846

عضالنی در زنان شایعتر اسـت .اغلـب ایسـتگاههـای

برای مقایسه میانگین بار کاری در دو گروه زنان و

کاری برای ابعـاد آنتروپـومتری مـردان طراحـی شـده

مردان ،از آزمون آماری تی تست مستقل استفاده شد

است و همچنین جثه زنان و حجم ماهیچه آنها کمتر

که بر اساس نتایج در میانگین بار کاری در این دو

از مردان است به همین علت زنان بیشـتر در معـرض

گروه اختالف معناداری مشاهده نشد (.)P=6/192

ریسک فاکتورهای محیط کار قرار میگیرند .البته تأثیر

556

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 5شماره  /2تابستان 5935

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 20:42 +0330 on Saturday February 23rd 2019

نتایج مربوط به آزمون آماری کای دو برای بررسی

ریسک ایستگاه کاری) در جدول  5ارایه شده است.

اختالالت اسکلتی -عضالنی در مرکز 111

چیمن سعیدی و همکاران

ارگونومی و شـیوع اخـتالالت اسـکلتی-عضـالنی در

نشــان داد کــه بــا افــزایش امتیــاز نهــایی ،ROSA

مطالعات پیشین نیز شناخته شده است (.)16،27،24

ناراحتیهای اسکلتی-عضالنی افزایش مـییابـد (.)32

نتایج این مطالعه همچنین نشـان داد کـه بـا افـزایش

همچنین در این راستا می توان به نتایج مطالعـهای کـه

سابقه کار و سن میزان ابـتال بـه اخـتالالت اسـکلتی-

توســط  Sonneو همکــاران بــه منظــور ارزیــابی و

عضــالنی در میــان کارمنــدان مــورد مطالعــه افــزایش

گسترش روش جدید  ROSAدر محـیطهـای اداری

مییابد که این خود نشان دهنده تجمعی بودن عوامل

انجام شد اشاره نمود ،بدین صورت که هر چه شرایط

مؤثر بر بروز اختالالت اسکلتی -عضالنی است و این

ایستگاه های کاری نامناسب تر و امتیاز نهـایی ROSA

نتیجه نیز با نتایج حاصل از سایر مطالعات انجام شده

بیشتر باشد میزان بروز آسیب های اسکلتی -عضـالنی

همسو میباشد (.)29-31

بیشــتر اســت ( .)33در مطالعــه دیگــری کــه توســط

بر اساس نتایج در افرادی با شاخص توده بـدنی بـاال

 Dalkilinicو همکاران به منظـور بررسـی وضـعیت

میزان شـیوع اخـتالالت اسـکلتی-عضـالنی بیشـتر از

اخـتالالت اسـکلتی -عضـالنی بــه روش  RULAدر

افرادی با شاخص توده بدنی کمتـر بـوده اسـت .ایـن

میان کابران رایانه در محـیط اداری انجـام شـد ،نتـایج

مطلب مؤید این واقعیـت اسـت کـه بـا افـزایش وزن

نشان داد هر چه عدد  RULAبیشتر باشد میزان بروز

میزان ابتال به اختالالت اسکلتی-عضالنی باال مـیرود

اخــتالالت اســکلتی -عضــالنی در کارمنــدان بخــش

و این نتیجه هم همسو با سایر مطالعات قبلی می باشد

اداری بیشتر اسـت ( .)38در همـین راسـتا  Laeserو

( .)29چاقی یکی از عوامل کاهش تحرک و در نتیجـه

همکاران مطالعهای به روش  RULAبا هدف بررسی

افــزایش ریســک ابــتال بــه نــاراحتیهــای اســکلتی-

رابطه وضعیت ایسـتگاه کـار بـا رایانـه بـر پوسـچر و

عضالنی به خصـوص در ناحیـه تحتـانی کمـر افـراد

سالمت کاربران انجام دادند ،که نتـایج نشـان داد هـر

می باشد ( .)16از طرفی نیز بر اسـاس نتـایج ارزیـابی

چه وضعیت ایستگاه کاری بهتر و پوسچر کاربران نیـز

روش ارزیابی سریع اداری ،میانگین امتیاز نهـایی ایـن

بهتر باشد ،میزان بروز آسیبهای اسـکلتی -عضـالنی

روش  5±6/717است و همچنین مشخص شد که 46

به مراتب کمتر است ( .)35از سـوی دیگـر براسـاس

درصد افراد در ناحیه هشدار (نمره نهـایی  )3-5و 26

نتایج ،میانگین میـزان بـار کـاری کـل  64/37درصـد

درصد دیگر در ناحیـه اقـدامات سـریع ارگونـومیکی

میباشد ،که در سـطح ریسـک بـاال قـرار دارد97/5 .

(نمره نهایی بیشتر از  )5قرار دارنـد و تمـامی افـرادی

درصد از افراد شاغل دارای بار کاری با سطح ریسـک

که دارای درد و نـاراحتیهـای اسـکلتی-عضـالنی در

باال و نمـره بیشـتر از  56هسـتند و شـیوع اخـتالالت

یکی از اندامهای خود بودهاند در دو ناحیـه هشـدار و

اسکلتی -عضالنی در این افـراد بـه مراتـب بیشـتر از

یا اقدام سریع ارگونومیکی قرار داشـتند کـه بـا نتـایج

دیگر افراد می باشـد .از دیگـر بررسـیهـای صـورت

حاصــل از مطالعــه انجــام شــده توســط فراســتی و

گرفته در زمینه ارزیابی بار کـار ذهنـی بـا اسـتفاده از

همکاران که به منظـور ارزیـابی اخـتالالت اسـکلتی-

شاخص  ،NASA-TLXمی تـوان بـه مطالعـه ای کـه

عضالنی در کـاربران رایانـه بـه روش  ROSAانجـام

توســط  Smithو همکــاران کــه بــر روی کــاربران
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جنسیت بـر امتیـاز نهـایی سـایر روشهـای ارزیـابی

گردید مطابقت دارد ،نتـایج حاصـل از مطالعـه آن هـا

چیمن سعیدی و همکاران

اختالالت اسکلتی -عضالنی در مرکز 111

مطالعه رابطه معناداری را بـین خسـتگی و بـار کـاری

ایستگاه های کاری با هـدف بهبـود وضـعیت ایسـتگاه

نشان داد ( .)36همچنین میتوان به پـژوهش دیگـری

های کاری این مرکز پیشنهاد شد کـه اسـتفاده از میـز

که توسط زاکریان و همکاران به منظـور بررسـی بـار

مخصــوص بــا عــرض و ارتفــاع اســتاندارد ،صــندلی

کاری و کیفیت زندگی در پرسنل بیمارستان با استفاده

ارگونومیک با قابلیت تنظیم ارتفاع ،استفاده از زیرپایی

از روش  NASAانجام شد ،اشاره داشت که طی ایـن

مناسب مدنظـر قـرار بگیـرد .همچنـین بـر ضـرورت

مطالعه رابطه معنی دار و معکوسی میـان بـار کـاری و

برگزاری دورههای آموزشی به منظور افزایش آگـاهی

کیفیت زندگی مشاهده شد (.)37

کارمندان درباره علل و روش های پیشـگیری از بـروز

عدم تناسب بین ایستگاههای کار و ابعاد بـدنی اپراتور

اختالالت اسکلتی -عضالنی تأکید شد.

و همچنین استفاده از میز و صـندلیهـای نامناسـب و

از طرفی دیگر حجم باالی کار و کمبود نیـروی کـار،

غیر ارگونومیک میتواند باعث بروز خستگی زودرس

سبب بروز خستگی به خصوص در افراد شیفت صبح

و یا صدمات اسکلتی -عضالنی شود .رعایـت اصـول

و عصر شده و موجب میشود این افراد بیشتر از حـد

ارگونومی سبب کاهش ضایعات چشم ،سـردرد ،کمـر

توان خود کار کننـد (عـدم تـوازن بـین بـار کـاری و

درد و فشار در نواحی مـچ دسـت ،شـانه و گـردن در

قابلیتهای فردی) ،لذا بـه منظـور رفـع ایـن مشـکل

اپراتورهای کامپیوتر خواهد شد .در این مطالعه ،نتـایج

میتوان استخدام نیروهای جدید و جوان را به منظـور

ارزیابی  ROSAنشان داد که وضـعیت ایسـتگاههـای

کاهش فشار کاری در برنامـههـای مـدیریتی مرکـز را

کاری نامناسب بـوده و آنـالیز آمـاری کـای دو رابطـه

پیشنهاد نمود.

معنــیداری بــین امتیــاز نهــایی  ROSAو شــیوع

از محدودیتهای این مطالعـه کوچـک بـودن حجـم

اختالالت اسکلتی -عضالنی در اکثر اندام ها را نمایان

جامعـه آمـاری بـود از ایـن رو پیشـنهاد مـیشــود در

نمود .از این رو افراد در معرض ریسک باالی ابتال به

مطالعات بعدی از جامعـه آمـاری بزرگتـر بـا اجـرای

اختالالت اسـکلتی -عضـالنی قـرار دارنـد .در واقـع

مداخالت مؤثر و بررسی میزان بهبود بهره گرفته شود.

استفاده از میز و صـندلیهـای نامناسـب و غیـر قابـل
تنظیم و عدم استفاده از زیر پایی و همچنین نامناسـب

نتیجهگیری

بودن قوس پشـتی صـندلی در ناحیـه کمـر از جملـه

با توجه به نتـایج حاصـل از روش ارزیـابی ،ROSA

شرایط نامناسب در این محیط کاری بود کـه در بلنـد

ایســتگاههــای کــاری کارمنــدان مرکــز  114مخــابرات

مدت سبب بروز آسیبهـای اسـکلتی -عضـالنی بـه

شهرستان سنندج دارای شـرایط آسـیبزا و بـا سـطح

کارمندان شده بود .نتایج دیگر مطالعـات نیـز در ایـن

ریسک باال هستند .از سویی نتایج حاکی از باال بـودن

زمینه نشان داده است که استفاده از صندلی و میز غیـر

میزان بار کاری و شیوع اختالالت اسکلتی -عضـالنی

ارگونومیک و غیر قابـل تنظـیم در کـاربران رایانـه از

در میان کارمندان داشت .از این رو انجام یـک سـری

جملـه عوامــل مهـم در بــروز آسـیبهــای اســکلتی-

اقدامات ارگونومیکی و مدیریتی مـیتوانـد در جهـت

عضالنی میباشند (.)39،86

تعدیل بار کاری و همچنین بهبود شرایط ایستگاههـای
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کامپیوتر انجام شد ،اشاره کرد که نتایج حاصل از ایـن

در این مطالعه بـا توجـه بـه نامناسـب بـودن شـرایط

چیمن سعیدی و همکاران

111  عضالنی در مرکز-اختالالت اسکلتی

نویسندگان این مقاله مراتـب سپاسـگزاری خـود را از

عضـالنی-کاری به منظور کاهش اخـتالالت اسـکلتی

واحد حراست مخابرات شهرستان سنندج و کارمنـدان

.مؤثر واقع شود
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 جهت همکاریهای بـیدریـ شـان،114 محترم واحد
.اعالم میدارند
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Evaluation of the Risk Factors of Musculoskeletal Disorders and its
Relation to the Workload of Employees at 118 Call Center in Sanandaj,
Iran
Chiman Saeidi1, Saman Dastaran2, Saeed Musavi3

Abstract
Background: Maintaining the employees' health in work environments is one of the
managers’ responsibilities and paying attention to the related risk factors is important. The
aim of this study was to evaluate risk factors of musculoskeletal disorders and its relation to
employees’ workload at 118 call center in Sanandaj, Iran.
Methods: This cross-sectional descriptive-analytic study was conducted on all employees of
the Sanandaj 118 call center. Nordic and NASA-TLX standard questionnaires were
respectively used in order to collect the information related to the prevalence of
musculoskeletal disorders and employees’ workload. Rapid Office Strain Assessment
(ROSA) method was used for evaluating the ergonomic risk factors at work stations. Data
analysis was performed through SPSS 16.
Results: The results indicate a high mean of workload, and prevalence of musculoskeletal
disorders especially in the neck and lower back. Gender, body mass index, work shift, work
experience, risk level of workload and ROSA final score were significantly related with most
musculoskeletal disorders. In addition, a statistically significant relationship was observed
between workload score and both body mass index and work experience.
Conclusion: Due to unsuitable workstations and high prevalence of musculoskeletal
disorders, improving workstations must be considered. Also, utilizing interventional strategies
for reducing workload dimensions associated with musculoskeletal disorders is essential.
Keywords: Workload, Musculoskeletal disorders, NASA-TLX, Rapid Office Strain
Assessment (ROSA)
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