مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال پنجم/شماره  /3پاییز 9315

تاریخ دریافت1931/11/11 :

تاریخ پذیرش1934/6/4 :

بررسی اختالالت اسكلتی-عضالنی در كاربران رایانه شاغل در یكی از ارگانهاي دولتی
شهر كرمان
زهره اناره ،1زهرا ظهورعلینیا

چکیده
مقدمه :اختالالت اسکلتی-عضالنی مرتبط با کار ،از جمله شایعترین آس یبه ای ش للی ،محس ب م یگردن  .ه
پژوهش ،بررسی اختالالت اسکلتی  -عضالنی کاربران رایانههای یکی از ارگانهای دولتی شهر کرمان ببد.
روشها :در این مطالعه مقطعی همه  77نفر شاغل در ارگان مبرد نظر ،مبرد بررس ی ق رار گرفتن  .رو ارزی ابی س ریع ان ا
فبقانی ( )RULAو پرسشنامه نبردیك ،به ترتیب برای ارزیابی ریسك و مشخص نمبدن میزان شیبع اخ تالالت م برد اس تفاد
قرار گرفتن  .ایستگا کاری افراد انتخابی ،با ت وین چك لیستی ،برگرفته از کتب و مقاالت معتبر ،بررسی گردی  .داد ه ا ب ا رو
آزمبنهای تحلیلی ،تی تست و آزمبن واریانس یك طرفه و با نر اف زار  SPSSنس خه  16م برد تززی ه و تحلی ل آم اری ق رار
گرفتن .
نتایج :بیشترین شکایت کاربران ،به ترتیب مرببط به درد نباحی کمر ،گردن ،شانه و مچ دست ببد است .در واکاوی پبس رر ب ا
رو  ،RULAامتیاز  %55/8از افراد مبرد مطالعه  %17/9 ،9از افراد مبرد مطالعه  4و بقیه  5و  6ببد .بین امتیازات کسب ش و
راست یا چپ دستی کاربران ،ارتباط معنیداری وجبد ن اشت .ارتباط معنیدار بین اخ تالالت اس کلتی -عض النی ن باحی کم ر و
گردن و سطح اولبیت اق امات اصالحی  RULAمشاه ش  68/5 .درص از ایستگا های مبرد مطالعه شرایط نامناسب داشتن .
بحث و نتیجهگیری :ایستگا های کاری نامناسب در کاربران رایانه ادارات ،مبجب ایزاد پبس رره ای ن امطلب و اخ تالالت
اسکلتی-عضالنی گردی است .لزو آمبز و انزا م اخالت الز  ،احساس میشبد.
واژگان کلیدی :کاربران رایانه ،اختالالت اسکلتی – عضالنی ،پرسشنامه نبردیكRULA ،
از ای ن

مقدمه

مشکالت عمده در محیطهای کار است و علت اصلی

بر پایه تحقیقات انجام شده ،اختالالت اسکلتی-

غیبتها را تشکیل میدهند .مطالعات مشخص ساخته

عضالنی مرتبط با کار WMSDs (Work-related

اند که علت بیش از نیمی از غیبتها در محیط کار

( Musculoskeletal Disordersیکی از بزرگترین

اختالالت اسکلتی  -عضالنی میباشند .امروزه در

معضالت بهداشت حرفهای در کشورهای صنعتی ،به

بسیاری از کشورها پیشگیری از  WMSDsبه

شمار میآید و از جمله مهمترین مسائلی است که

صورت یک ضرورت و اولویت ملی در آمده است

ارگونومیستها در سراسر جهان با آن روبهرو هستند.

(.)1-3

تحقیقات نشان دادهاند که احساس درد و ناراحتی در

اختالالت اسکلتی -عضالنی پدیدهای چند عاملی

قسمتهای گوناگون دستگاه اسکلتی-عضالنی از

است و پوسچر نامطلوب مچ ،بازو و گردن و طراحی

 -1كارشناس بهداشت حرفهاي ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی كرمان ،كرمان ،ایران
 -2كارشناس ،مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فنی و بهداشت كار منطقه جنوب شرق ایران ،كرمان ،ایران
نویسندهی مسئول :زهرا ظهور علي نيا

Email: darya2069@yahoo.com

آدرس :کرمان ،ميدان کوثر ،بلوار نصر ،مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت کار منطقه جنوب شرق ايران تلفن  430-33015433 :فاکس 430-33014323 :
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اختالالت اسکلتی -عضالنی در کاربران رایانه

ایستگاه کاری ،مدت زمان کار با رایانه و نیز عوامل

زهره اناره و همکار

(.)8-15

عالئم کمک میکنند ( .)5،4به طور کلی ،تمام عوامل

پوسچر بدن تأثیر به سزایی دارند ،شکل و محل

مؤثر و ریسک فاکتورها را میتوان در چهار گروه

قرارگیری صفحهکلید ،ماوس ،صندلی و صفحه

شامل عوامل ژنتیکی ،ریختشناسی (مورفولوژیک)،

نمایشگر میباشد ( .)14-18،13اختالالت اسکلتی-

روانی -اجتماعی و بیومکانیکی دستهبندی کرد .اگر

عضالنی ،در بین کاربران رایانه عموماً در ناحیه اندام

کار در پوسچری نامناسب یا با تالش زیاد انجام شود

فوقانی ،سر ،گردن و کمر ایجاد میشود .عوامل اصلی

منجر به خستگی و ناراحتی فرد خواهد شد .تحت

ایجاد کننده آن ،حرکات تکراری انگشتان ،دستها،

این شرایط ماهیچهها ،تاندونها ،لیگامانها ،اعصاب و

مچها ،پوسچر استاتیکی نامناسب بدن و فشار تماسی

رگهای خونی ممکن است آسیب ببینند .این گونه

بر روی مچها ،شناخته شده است (.)13،17،11

صدمات را تحت عنوان اختالالت اسکلتی -عضالنی

تحقیقات  Visserو  Van Dieenنشان میدهد که

یا  MSDsنام نهادهاند MSDs .میتواند هزینه انجام

بار استاتیک وارده بر عضالت ،که ناشی از کار با

کار را ،به صورت مستقیم و غیرمستقیم افزایش دهد.

رایانه میباشد ،باعث اختالالت عضالنی میگردد (.)1

در واقع پوسچر بدن هنگام کار ،بر اساس رابطه میان

همچنین پژوهشهای دیگری بیان میدارند که بار

ابعاد بدن ،ابعاد وسایل گوناگون موجود در ایستگاه

استاتیک حین نشستن ،میتواند بر سفتی ستون فقرات

کار و طراحی ایستگاه کار تعیین میشود (.)3

تأثیرگذار باشد ( .)16،11در تحقیقی که توسط

از جمله مشاغلی که با توجه به ماهیت کار خود به

 Hagbergو  Wegmanدر زمینه بررسی میزان شیوع

نحوی در معرض اختالالت اسکلتی -عضالنی مرتبط

و شانس ابتال به بیماریهای شانه و گردن در

با کار قرار میگیرند ،کاربران رایانهها میباشند.

گروههای مختلف شغلی انجام گرفت ،مشخص

گسترش استفاده از رایانه در محیطهای کاری

گردید که شیوع این بخش از بیماریهای اسکلتی -

مختلف ،اهمیت انجام بررسیهای علمی در این زمینه

عضالنی در کاربران رایانه ،بیشتر از سایر کارگران

را مشخص میسازد .به تأکید برخی از محققان ،شیوع

میباشد ( .)6در مطالعه دیگری که توسط  Gerrو

بیماریهای اسکلتی -عضالنی در کاربران رایانه،

 Marcusبرروی اختالالت-اسکلتی عضالنی کاربران

بیشتر از سایر کارگران میباشد (.)7،6

رایانه انجام شد ،میزان شیوع و بروز این اختالالت

بیش از  %76از کارکنان بخش اداری ،در کشورهای

در 46درصد از کاربران مورد مطالعه ،گزارش گردید.

در حال توسعه ،از ناراحتیهای فیزیکی شکایت دارند

مطالعه فوق نشان داد که بیماریهای شانه -بازو در

که بسیاری از این ناراحتیها مرتبط با اختالالت

مقایسه با بیماریهای دست -بازو درصد بیشتری را

اسکلتی -عضالنی میباشد .شیوع اختالالت اسکلتی-

به خود اختصاص میدهند (.)8

عضالنی در میان کشورهای در حال توسعه با توجه

این پژوهش ،به منظور بررس ی اخ تالالت اس کلتی-

به نوع کار با رایانه و مدت زمان تماس با ایستگاه کار

عضالنی کاربران رایانههای یکی از ارگانه ای دولت ی

با رایانه ،بین  14تا  66درصد گزارش شده است

شهر کرمان ،با استفاده از روش ارزی ابی س ریع ان دام
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روانی -اجتماعی مانند فشار زمانی ،به گسترش این

از میان مهمترین فاکتورهایی که در شکلگیری

زهره اناره و همکار

اختالالت اسکلتی -عضالنی در کاربران رایانه

 RULAو پرسشنامه نوردیک انجام گرفت .همچن ین

مشخص میسازد ک ه مداخل هه ای ارگونومی ک م ی

دس تی اف راد و

بایست در کجا و در چه جهتی انجام شود .این روش

تأثیر آن ،بر ایجاد اختالالت مذکور مورد توج ه ق رار

از روایی و اعتباری قابل قبول در ارزیابی ارگونومی ک

گرفت .از آنجایی که بیشترین فش ارها و آس یبه ای

خطر بروز اختالالت اسکلتی -عضالنی ان دام فوق انی

اسکلتی  -عضالنی ،معموالً در یک دست ،ک ه هم ان

برخوردار است و از این رو ،ک اربرد آن در تحقیق ات

دست غالب است ایجاد م یگ ردد بن ابرای ن راس ت

علمی مورد تأیید میباش د ( .)3در روش  RULAب ا

بررسی ایستگاه کاری و راست ،چ

دستی و چ

دستی نیز ،مورد بررسی قرار گرفت.

استفاده از مشاهده پوسچر اندام ،در بخشی از کار ک ه
بیشترین فش ار ب ر دس تگاه اس کلتی -عض النی وارد

مواد و روشها

م یش ود (بیش ترین ک اربرد مفاص ل و ی ا بیش ترین

در این پژوهش مقطعی ،ب ا توج ه ب ه کوچ ک ب ودن

انحرا

جامعه ه د  ،حج م نمون ه براب ر ب ا جامع ه ه د

شود .در این روش یا بدترین پوسچرها و یا پر تع داد

انتخاب شد .بنابراین کلیه پرسنل ارگ ان دولت ی م ورد

ترین پوسچرها مورد ارزیابی قرار میگیرند (.)3

مفاصل از حالت طبیعی) ،نمونه ب رداری م ی

نظر (شامل  66نفر) مورد بررسی واقع گردیدن د .ای ن

در این روش پ س از انتخ اب پوس چر م ورد نظ ر،

افراد ،حداقل سه سال سابقه ک ار ب ا رایان ه داش تند و

وضعیت بازو ،ساعد و مچ دست و همچنین وض عیت

روزانه حداقل  5ساعت از زمان کاری خود را ،به کار

گردن ،تنه و پاه ا ارزی ابی ش ده و امتی ازات مربوط ه

با رایانه مشغول بودند.

محاسبه میگردد .الزم به ذکر است که فعالیت ماهیچه

در این پژوهش با اس تفاده از روش ارزی ابی س ریع

ای و تکرار حرکت نیز در تعیین امتیازات مورد توج ه

اندام فوقانی ( )RULAو پرسشنامه نوردیک ،ارزیابی

واقع میگردد .در نهایت با تعیین امتیاز نه ایی ،س ط

خط ر ب روز اخ تالالت اس کلتی -عض النی در می ان

اولویت اقدامات اصالحی ،مش خص م یگ ردد .ای ن

کاربران مورد نظر ،مورد مطالعه واقع گردید .عالوه بر

سطوح و تعاریف آنها به شرح موارد ذیل م یباش د:

این ،ایستگاه کاری افراد مورد نظر ،به ص ورت کام ل،

که در سط  :1امتیاز نهایی  1یا  ،2مشخص میس ازد

بررسی و با معیارهای موجود برگرفته از من ابع معتب ر

که اگر پوسچر برای مدت زمان ط والنی ثاب ت حف

مقایسه شد (. )1،2،25

نشود یا به شدت تکرار نگردد ،قابل قبول است .سط

یکی از روشهای ارزی ابی خط ر ب روز آس یبه ای

 :2امتیاز نهایی  3یا  ،5مشخص میس ازد ک ه مطالع ه

اس کلتی -عض النی در ان دامه ای فوق انیRULA ،

فزونتری در این زمینه الزم است و ایجاد تغیی رات و

(ارزیابی سریع اندام فوقانی) میباش د .ای ن روش ،از

مداخل ه ارگونومی ک ،ممک ن اس ت ض روری باش د.

جمله روشهای مشاهده قلم  -کاغذی میباشد و ب ه

سط  :3امتیاز نهایی  4یا  ،7مش خص م یس ازد ک ه

گونهای طراحی شده است که از طریق مش اهده ف رد،

مطالعه فزونتر ،ایجاد تغییرات و مداخله ارگونومی ک

هنگام کار با حداقل اندازه گیری و پرسش ،خطر بروز

در آیندهای نزدیک ،بایستی ص ورت پذیرد .س ط :5

اخ تالالت اسکلتی –ع ضالنی ان دامه ای ف وقانی را

امتیاز نهایی  6یا بیشتر ،مشخص میسازد ک ه مطالع ه
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فوق انی) (Rapid Upper Limb Assessment

ارزیابی مینماید .نتایج ارزیابی حاصل از ای ن روش،

زهره اناره و همکار

اختالالت اسکلتی -عضالنی در کاربران رایانه

فزونتر ،ایجاد تغییرات و مداخله ارگونومی ک ،ف ورا ً

نمایش ،صفحه کلید ،ماوس و ...و نیز درجه ح رارت

بایستی انجام گیرد (.)3

محیط ،مورد بررسی قرار گرفت.

و سط اولویت اقدامات اص الحی ،ب ر مبن ای روش

از آزم ونه ای آم اری توص یفی فراوان ی ،می انگین،

 ،RULAضمن مش اهده ک اربران در ح ین ک ار ،ب ه

انحرا

معیار استفاده گردید .با توجه به نرم ال ب ودن

منظور بررسیهای دقیقتر از کلیه ایستگاهه ای ک اری

دادهها ،آزمونهای تحلیل ی دو نمون های مس تقل ت ی

و کاربران مربوطه فیلمبرداری گردید.

تست و آزمون واریانس یکطرف ه ب ه منظ ور تحلی ل

استانداردسازی جهت ثبت و تجزیه و تحلیل عالئ م

نتایج استفاده گردید.

اختالالت اس کلتی  -عض النی ،یک ی از ض روریات
است .در غیر این ص ورت ،مقایس ه نت ایج حاص ل از

نتايج

مطالعات مختلف ،مشکل میباشد .از ای ن رو اس تفاده

افراد مورد مطالعه ،ش امل  53نف ر م رد و  35نف ر زن

از پرسشنامه استاندارد نوردیک ،مشکل را تا حدی ب ر
طر

س اخته اس ت .ای ن پرسش نامه ،از دو بخ ش

بودند و میانگین سنی آنها  36/48 6/85بوده است.
از ای ن اف راد  16نف ر ( )%13چ

دس ت و  76نف ر

پرسشنامه عمومی و اختصاصی ،تشکیل گردیده است.

( )%86راس ت دس ت بودن د .می انگین برخ ی از

از پرسشنامه عمومی ،بررسی کلی بوده و در آن

متغیرهای کمی گروه مورد مطالعه ،در جدول  1آورده

هد

عالئم اختالل در کل بدن ،مطرح میشود .در حالی که
پرسشنامه اختصاصی به تجزی ه و تحلی ل عمی ق ای ن

شده است.
جدول  :1میانگین برخی از متغیرهای کمی
متغیر

میانگین

انحراف معیار

ماکزيمم

مینیمم

سن

32/52

0/28

55

66

شانهها میپردازد ( .)3به منظور مشخص نمودن میزان

وزن

22/05

9/52

930

85

ش یوع اخ تالالت اس کلتی -عض النی ،پرسش نامه

قد

921/81

9/95

910

933

عالئم ،در نواحی خاصی از بدن مانند کم ر ،گ ردن و

نوردیک توسط نمونه مورد مطالعه ،تکمیل گردید.
از آنجایی که پوسچر بدن هنگام کار بر اساس رابطه
میان ابع اد ب دن ،ابع اد وس ایل گون اگون موج ود در
ایستگاه کار و طراحی ایستگاه کار ،تعیین م یش ود و
تطابق ابعادی نامناسب در ای ن خص وص ،منج ر م ی
گردد که پوسچر بدن حالت طبیعی و خنثی نداش ته و
فشار وضعیتی بر فرد وارد گردد ( )3بر این اس اس و
با توجه به مق االت و کت ب موج ود ( )1،2،25چ ک
لیستی به منظور بررسی ایستگاه کار ،تنظیم گردید .در
ای ن چ ک لیس ت ایس تگاه ک اری ک اربران ،ش امل
وضعیت صندلیها ،میز ک ار ،نح وه چی دمان ص فحه
مجله بهداشت و توسعه – سال  / 5شماره  / 3پاییز 9315

نتایج حاصل از چ ک لیس ت ارزی ابی ایس تگاه ک ار،
بیانگر این امر است که درجه حرارت محیط ،مطل وب
بوده است .در کلیه مش اهدات انج ام ش ده مش خص
گردید که تنها دو مورد از کاربران از گیرهه ای اوراق
استفاده مینمودند 48 .مورد ( )%64/3در هنگام تای
از تمام انگشتان خود استفاده میکردند و در  17مورد
( )%26/8برای کار با ماوس ،دست و بازوی آنه ا در
حالت کشش قرار میگرفت .کلیه ک اربران در استفاده
از ماوس فشار بیش از ان دازه ب ه م اوس وارد نم ی
نم ودند و ح رک ات مچ م ح دود بود .در  67م ورد
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به منظور کددهی پوسچرهای کاری ،تعیین امتی ازات

در این پژوهش ،از نرمافزار  SPSSنسخه  17و نی ز

زهره اناره و همکار

اختالالت اسکلتی -عضالنی در کاربران رایانه

( )%18/6در هنگام استفاده از م اوس م چ دس تان ب ه

مناسب و حدود ( 36-76سانتیمتر) بود .در کلیه

ق رار م ی

موارد ،زاویه چشمان کاربران با مانیتور (16-26درجه)

حالت مستقیم و معم ول و ب دون انح را

از فیلتر برای کاهش انعکاسات و افزایش تباین در

کلید در جلو کاربر و در یک راستا قرار داشتند .نتایج

مانیتورها استفاده نمیشد .ارتفاع مانیتور در هیچکدام

حاصل از بررسی مشخصات کیفی صندلی و میز کار

از ایستگاهها مناسب ( 41 – 61سانتیمتر) نبود .در 76

کاربران در جدول  2آورده شده است.

مورد ( )%66/1فاصله چشمان کاربران تا مانیتور
جدول  :2برخی مشخصات کیفی صندلی و میزهای مورد استفاده توسط کاربران
پاسخ

موارد بررسی شده

خیر

بلی
تعداد

درصد

تعداد

درصد

صندلی مورد استفاده دارای پشتی قابل تنظیم میباشد؟

22

900

-

-

ارتفاع صندلی مورد استفاده قابل تنظیم میباشد؟

26

13/5

5

2/5

تکیه گاه ساعد صندلی قابل تنظیم میباشد؟

-

-

22

900

صندلیها دارای پایه ی پنج ستاره میباشند؟

29

16/6

2

2/2

ارتفاع میز کار مناسب و حدود(  )260mmمی باشد؟

22

900

-

-

سطح آن به اندازه کافی گسترده است؟

22

900

-

-

آیا کمترین حرکات برای شانه موجود است ؟

22

900

-

-

سطح زیر میز مناسب و دارای فضای کافی برای پاها است؟

25

12/8

6

6/2

لبههای میز  10درجه است؟

22

12/2

9

9/3

آرنج همسطح ارتفاع میز قرار دارد؟

20

22/1

92

66/9

صندلی

میز کار

در پرسشنامههای نوردیک تکمیل شده 34 ،نفر

پوسچر های هر کاربر محاسبه گردید .نتایج نشان داد

( )%54/4دارای ناراحتی در ناحیه گردن 31 ،نفر

که امتیاز نهایی  53نفر ( )%44/8از افراد مورد مطالعه

( )%56/3دارای ناراحتی در ناحیه شانه و  51نفر

 21 ،3نفر ( )%26/3از افراد مورد مطالعه  5و بقیه  4و

( )%73/7نیز اظهار ناراحتی در ناحیه کمر و  22نفر

 7بود .با توجه به موارد مذکور ،سط اولویت اقدامات

( )%28/7دارای ناراحتی در ناحیه مچ دست بودند.

اصالحی ،در  %83/1افراد سط  3و در  %17/1افراد

ناراحتیهای مذکور به گونهای بودهاند که در برخی

سط  5بود.

موارد ،منجر به دریافت مرخصی و غیبت از کار شده

نتایج بررسی نشان داد که بین امتیازات کسب شده

بود .اکثر کاربران ،علت بروز مشکل در نواحی مذکور

در روش  RULAو چ

را ،کار در محیط شغلی عنوان نمودهاند.

کاربران ،ارتباط معنیداری وجود نداشت (.)P=6/16

بر اساس چک لیست استفاده شده 78/4 ،درصد از

همچنین نتایج بررسیها نشان داد که اختالالت

ایستگاههای مورد مطالعه شرایط نامناسب داشتند.

اسکلتی -عضالنی در افرادی که امتیاز RULA

با اس ت فاده از روش  ،RULAامت یازات م رب وط ب ه

بیشتری داشتند ،بیشتر مشاهده گردید (.)P=6/661

660
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گرفت.

بود .در  51مورد ( )%73/7صفحه نمایش و صفحه

زهره اناره و همکار

اختالالت اسکلتی -عضالنی در کاربران رایانه

با توجه به شیوع باالی اختالالت اسکلتی -عضالنی
در نواحی کمر و گردن ارتباط بین سط

ریسک

 RULAو اختالالت گزارش شده در نواحی مذکور،
این مورد میباشد (جدول . )3

مشاهده گردید ( )26که با تحقیق حاضر همسو
میباشد.
حبیبی و همکاران نیز تأثیر سه فاکتور مداخله
ارگونومی روی وضعیت بدنی و اختالالت اسکلتی-
عضالنی در کاربران رایانه شرکت گاز استان اصفهان

جدول :3توزیع فراوانی اختالالت اسکلتی-عضالنی در نواحی کمر و گردن
ناحیه

فراوانی افراد

سطح ريسک افراد دارای اختالل

بدن

دارای اختالل

(درصد)

P-value

(درصد)

1

2

3

4

کمر

23/2

0

0

23/2

92/8

0/09

گردن

85/5

0

0

19/8

2/2

0/03

بحث

نتایج این تحلیل بیانگر این است که اختالالت
اسکلتی -عضالنی ،در گروه مورد بررسی ،از شیوع
نسبتاً باالیی برخوردار بوده است .بیشترین شکایت
کاربران ،به ترتیب مربوط به نواحی کمر ،گردن ،شانه
و مچ دست بوده است .نتایج حاصله با برخی از
تحقیقات مشابه ،همسو میباشد.
خدابخشی و همکاران ،وضعیت بدنی و ناراحتیهای
اسکلتی-عضالنی  85نفر از کاربران کامپیوتر ادارات
تویسرکان را با استفاده ازروش  RULAو پرسشنامه
نوردیک ارزیابی کردند .نتایج بررسیهای آنها نشان
داد که میزان شیوع درد در نواحی گردن ،کمر و شانه
بیشترین مقدار را داشته است (.)23
محمدی و همکاران شیوع اختالالت اسکلتی-
عضالنی اندامهای فوقانی و ریسک ابتال به آنها را،
با استفاده از روش  RULAدر کاربران رایانه یک
شرکت بررسی کردند .نتایج تحقیق آنها بیانگر این
امر است که بیشترین ناراحتیها مربوط به کمر
( ،)%86گردن ( ،)%63مچ دست و دست ( )%65و
شانه ( )%56بوده است .در این تحقیق ارتباط معنی
داری بین اختالالت اسکلتی -عضالنی نواحی کمر و
مجله بهداشت و توسعه – سال  / 5شماره  / 3پاییز 9315

را بررسی و بیشترین میزان شیوع ناراحتی و درد را در
نواحی کمر ،گردن ،شانه ،زانو ،مچ دست و پشت بیان
نمودند .آمار غیبتها در این تحقیق با آمار
ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی مطابقت داشت (.)21
مطالعه رسولزاده و همکاران که به منظور ارزیابی
پتانسیل ابتالء به اختالالت اسکلتی -عضالنی در
کاربران رایانه و کاهش این پتانسیل از طریق آموزش
اصول ارگونومی کار با رایانه و اصالح پست و کار
در یک شرکت صنعتی در زنجان انجام گرفت،
بیشترین میزان درد را در کاربران مورد مطالعه در
قسمت گردن و شانه گزارش کردند (.)22
درصدهای اختالالت اسکلتی -عضالنی گزارش
شده در این پژوهش ،حاکی از وجود پوسچرهای
طوالنی

نامطلوب در کار با رایانه میباشد که حف

مدت این پوسچرها بر افزایش احتمال ابتالء به
اختالالت اسکلتی -عضالنی دامن میزند .نتایج
حاصل از ارزیابی پوسچرها به روش  RULAنشان
داد که پوسچرهای افراد مورد بررسی ،در سطوح
اقدامات اصالحی  3و  5میباشد که این امر بر وجود
پوسچرهای نامطلوب و تأثیر آنها بر ایجاد اختالالت
اسکلتی-عضالنی

تأکید

مینماید.

سط

3

روش  RULAایجاد تغییرات و مداخله ارگونومیک
در آیندهای نزدیک را بایسته میداند و سط  5ایجاد
این تغییرات و مداخالت را فورا ًضروری میداند.
عالوه بر این ،با توجه به بررسیهای به ع مل آمده
669
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مورد بررسی واقع گردید که بیانگر ارتباط معنیدار در

گردن و سط

اولویت اقدامات اصالحی RULA

زهره اناره و همکار

اختالالت اسکلتی -عضالنی در کاربران رایانه

ایستگاههای کاربران مورد مطالعه ،مشاهده گردید که

ساعات کاری کار با رایانه و انجام حرکات ورزشی در

این شرایط در ایجاد پوسچرهای نامناسب و به دنبال

فواصل معین در کار با رایانه توصیه میگردد .انجام

آن اختالالت اسکلتی  -عضالنی کاربران مورد

اقدامات مذکور ،میتواند به بهبود شرایط کاری کاربران

مطالعه ،مؤثر بوده است.

و افزایش سط سالمت آنها کمک کند.

مطالعه چوبینه و همکاران بر روی آسیبهای

الزم به ذکر است که عوامل متعدد دیگری نیز در

اسکلتی -عضالنی و ریسک فاکتورهای مرتبط با آن

بروز اختالالت اسکلتی -عضالنی مؤثر میباشند که از

در محیط کار دفتری ،ضمن تأکید بر شیوع بیشتر

جمله میتوان به عوامل سایکولوژیک و مورفولوژیک

عالئم در نواحی کمر ،گردن ،شانه و پشت ،پوسچر

اشاره نمود که از اهدا

این مقاله نبوده و مورد بررسی

نامطلوب در حین کار را مؤثرترین عامل در شیوع

واقع نگردیدند.

عالئم دانسته و بر این امر تأکید مینماید که ایستگاه
نتیجهگیری

کار نامناسب ،از عوامل خطر میباشند (. )24
نتیجه حاصل از تحقیق حاضر با سایر مطالعاتی که

نتیجه مطالعه نشان میدهد که کاربران رایانه مورد

پوسچر نامناسب را از عوامل بسیار مهم در شیوع

مطالعه دارای پوسچرهای نامطلوب در حین کار بودند

اختالالت اسکلتی -عضالنی میداند کامالً همسویی

و شیوع اختالالت اسکلتی  -عضالنی نیز به وفور در

دارد.

بین آنها مشاهده گردیده است .با توجه به بررسیهای

اصالح ایستگاههای کاری ،همچون تنظیم صندلی و

به عمل آمده ،ایستگاههای کاری نامناسب در بسیاری

میز کار در ارتفاع مناسب و چیدمان صحی صفحه

موارد موجب ایجاد این پوسچرها و به تبع ایجاد

دستی و

اختالالت اسکلتی -عضالنی ،در کاربران مربوطه

راست دستی) و در مواقع لزوم ،استفاده از زیر پایی

گردیده است .ارتباط معنیدار بین اختالالت اسکلتی-

مناسب تأثیر به سزایی در بهبود شرایط و کاهش

عضالنی نواحی کمر و گردن و سط اولویت اقدامات

اختالالت اسکلتی  -عضالنی خواهد داشت.

اصالحی  RULAنیز بر این مهم تأکید مینماید.

نتایج بررسی ،همچنین بیانگر این امر است که راست

اصالح ایستگاههای کاری ،به ویژه ایستگاههایی که در

دستی کاربران ،با امتیازات کسب شده از

ارزیابی پوسچر به روش  RULAپوسچرهای کاربران

روش  RULAارتباط معنیداری نداشته است .پوسچر

آنها در سطوح  3و 5اولویت اقدامات اصالحی قرار

کاربران ،نشان

دارند کامالً ضروری است .مسلماً تداوم پوسچرهای

دهنده موقعیت تقریباً مشابه در این اندامها بوده است

نامناسب موجب افزایش احتمال و شدت اختالالت

که به تبع به دلیل داشتن پوسچر مشابه تفاوتی در

اسکلتی  -عضالنی در سالهای آتی در بین کاربران

امتیازات حاصله مشاهده نگردید.

مورد مطالعه خواهد شد.

نمایش ،صفحه کلید ،ماوس (با توجه به چ

دستی و چ

های مشابه در دست راست و چ

با توجه به نتایج این مطالعه طراحی ایستگاه های کار
براساس اصول ارگونومی ،آموزش ک اربران در م ورد
666
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در ایستگاههای کاری ،شرایط نامطلوبی در

اصول ارگونومی مطرح در کار با رایانه ،کاهش
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زهره اناره و همکار

عضالنی در کاربران رایانه- اختالالت اسکلتی

 ت شکر و ق دردانی،این پروژه ما را ی اری ن مودند

از همکاری مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و

.میگردد

بهداشت کار منطقه جنوب شرق ایران که در انجام
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Abstract
Background: Work- related musculoskeletal disorders (WMSDs) are the most common
occupational injuries. The purpose of this study was to examine musculoskeletal disorders
among computer operators in one of the governmental organizations in Kerman city.
Methods: In this cross- sectional study, all 77 individuals working in a governmental
organization were studied. Rapid upper limb assessment method (RULA) and Nordic
questionnaire were used respectively for risk evaluation and determining WMSDs prevalence
rate. The work station of the selected individuals was examined by designing a checklist
adopted from valid references. Data were analyzed by using t-test and one-way analysis of
variance in SPSS16.
Results: The operators mostly complained about pain in low back area, neck, shoulder and
wrist. When using RULA method to analyze posture, 55.8% of individuals got 3, 27.3% got 4
and the rest of them obtained 5 and 6. There was no significant relationship between the
achieved scores and operators' right handedness or left handedness. There was a significant
relationship between musculoskeletal disorders of the neck and low back and RULA
preventive measures priority level. 68.5% of the examined stations had an improper
condition.
Conclusion: Improper work stations of computer operators in offices have caused undesired
postures and musculoskeletal disorders. The necessity of training and performing
interventions in this regard is felt.
Key words: Computer users, Musculoskeletal disorders, Nordic questionnaire, RULA
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