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Abstract
Aims: Office personnel require the extensive use of computers to get the work done. This
usually entails maintaining static posture for a long time. Today due to the frequent use of
computers in offices, the prevalence of musculoskeletal disorders associated with computer
work is on the rise. This study has aimed to investigate the musculoskeletal disorders risk
factors among office personnel using the Rapid Office Strain Assessment (ROSA) method and
implemented an educational intervention to reduce such risk factors.
Methods: The subjects of this interventional study were 106 office personnel of Aja University
of Medical Sciences. In order to investigate the risk factors causing musculoskeletal disorders,
the ROSA method was used before and after the intervention. To maximize the personnel’s
awareness about ergonomic improvements and adjustments of workstations, an educational
intervention program was employed. The data were statistically analyzed by SPSS V16.
Results: The mean scores for the mouse and keyboard and monitor and phone before and after
the educational intervention were reduced. The decrease was statistically significant
(P<0.001).The means of the ROSA final scores before and after the intervention were
significantly different (P<0.001).
Conclusion: ROSA is an appropriate method for assessing the risk factors contributing the
musculoskeletal disorders among office personnel. Through this method we can mainly identify
and eliminate the ergonomically related shortcomings in workstations.
Keywords: Office Work, Computer Terminals, Educational Intervention Program, ROSA
Method, Musculoskeletal Disorders
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چکیده
اهداف :پرسنل اداری برای انجام کار نیازمند استفاده از کامپیوتر در مدتزمان طوالنی در یک وضعیت استاتیک میباشند .به همین علت
شیوع ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی مرتبط با کار با کامپیوتر در حال افزایش میباشد .این مطالعه با هدف بررسی ریسک فاکتورهای
ارگونومیکی محیط کاری اداری توسط روش  ROSAو اجرای مداخله آموزشی در جهت کاهش این ریسک فاکتورها انجام پذیرفت.
روشها :این مطالعه بهصورت مداخلهای و بر روی  106نفر از کارکنان اداری انجام پذیرفت .بهمنظور بررسی ریسک فاکتورهای ایجادکننده
ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی در قبل و بعد از مداخله از روش  ROSAاستفاده شد .بهمنظور افزایش آگاهی پرسنل در تنظیم ایستگاهکاری
از برنامه مداخله آموزشی استفاده شد .در نهایت دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS V16مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
یافتهها :کاهش معناداری در میانگین نمره تلفن و مانیتور و میانگین نمره ماوس و کیبورد در قبل و بعد از مداخله آموزشی حاصل شد
( .)P<0/001بین میانگین نمره نهایی  ROSAدر قبل و بعد از مداخله آموزشی نیز تفاوت معناداری مشاهده شد (.)P <0/001
نتیجهگیری :استفاده از روش  ROSAبرای ارزیابی ریسک فاکتورهای کار اداری مناسب بوده و از طریق این روش میتوان کاستیهای
موجود در ایستگاههای کاری را شناسایی نموده و در جهت رفع نواقص اقدام نمود.
کلیدواژهها :کارمند ،پایانه کامپیوتری ،برنامه مداخله آموزشی ،روش  ،ROSAناراحتیهای اسکلتی -عضالنی
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مقدمه
ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی یکی از مهمترین عوامل آسیب
شغلی و ناتوانی در بسیاری از صنایع کشورهای توسعهیافته و
درحالتوسعه میباشد که باعث اعمال هزینههای زیاد اقتصادی بر
صنایع این کشورها میگردد .در حال حاضر ،کنترل و کاهش
ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی در بین نیروی کار یکی از مهمترین
مشکالت متخصصین ارگونومی در سراسر جهان میباشد .اهمیت
کنترل و کاهش این ناراحتیها به قدری است که بسیاری از
کشورها ،پیشگیری از ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی ناشی از کار
را در میان نیروی کار بهعنوان یکی از اولویتهای ملی موردتوجه
قرار دادهاند [.]4-1
طبق بررسیهای انجامگرفته توسط سازمان بهداشت جهانی و
مستندات ارائهشده توسط این سازمان در سال  2013در بین
بیماریهای شغلی ،ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی ناشی از کار
پس از بیماریهای تنفسی شغلی در رتبه دوم قرار دارد [ .]5یکی
از تجهیزاتی که در همه محیطهای کاری میتوان مشاهده نمود
کامپیوتر میباشد که میزان استفاده از آن طی  20سال اخیر افزایش
چشمگیری داشته است .در سال  %60 ،2000از نیروی کار برای
انجام بخشی از وظایف شغلی خود به کامپیوتر نیاز داشته و  %80از
نیروی کار گزارش کردهاند که از کامپیوتر بهصورت روزانه استفاده
میکنند [ .]8-6در یک بررسی در سال  2005شیوع ناراحتیهای
اسکلتی-عضالنی گزارششده در بین کاربران کامپیوتر %10-62%
گزارش شده است .مطالعات انجامشده توسط موسسه ملی ایمنی و
بهداشت شغلی آمریکا ( Institute of Occupational
 )Safety & Health Nationalنیز نشان میدهد بیش از 75
درصد کاربران کامپیوتر در محیط کار اداری کموبیش از درد کمر
(پشت) و شانه رنج میبرند [ .]10 ،9همچنین در یک مطالعه که
توسط این سازمان در بین  1000کاربر کامپیوتر صورت گرفت نشان
داد  20تا  25درصد از این افراد در قسمت کمر دچار ناراحتی هستند
[.]11
مهمترین ریسک فاکتورهایی که در بسیاری از مشاغل در ایجاد
ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی نقش دارند عبارتاند از :فعالیت
تکراری ،اعمال نیروی زیاد ،پوسچر کاری نامناسب ،فشارهای
تماسی ،ارتعاش و خستگی فیزیکی [ .]13 ،12در کاربران کامپیوتر
نیز عالوه بر برخی از فاکتورهای ذکرشده ،فاکتورهای دیگری مانند
سن ،جنس ،چاقی ،فعالیت فیزیکی و سیگار کشیدن بهعنوان
فاکتورهای فردی ،فاکتورهای مرتبط با طراحی ایستگاه کاری مانند
مدت استفاده از کامپیوتر ،دفعات استراحت افراد ،روش کار با
کیبورد ،وضعیت مانیتور کامپیوتر ،نوع و استفاده از دستگاههای
متصل به کامپیوتر و فاکتورهای روانی -اجتماعی نیز در ایجاد
ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی نقش دارند [ .]6مواجهه شغلی با
این ریسک فاکتورها در محیطهای شغلی میتواند باعث ناراحتیها
و بیماریهای متنوعی مثل تنوسنوئیت ،کمردرد و سندرم تونل
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کارپال گردد که گردن ،شانهها ،کمر و اندام فوقانی را درگیر
میسازد [.]14
همانطور که مواجهه با ریسک فاکتورهای ذکرشده میتواند باعث
ایجاد ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی در بدن گردد ،در مقابل آن
راهکارهایی نیز برای کاهش مواجهه افراد با این ریسک فاکتورها
و درنتیجه کاهش این ناراحتیها وجود دارد .مهمترین این
رویکردها شامل کنترلهای مهندسی و کنترلهای مدیریتی
میباشند [ .]15کنترلهای مهندسی اولین رویکرد مداخلهای برای
کاهش ریسک فاکتورهای ایجادکننده ناراحتیهای اسکلتی-
عضالنی بوده که از جمله روشهای آن میتوان به طراحی شغل،
طرحبندی محل کار و طراحی ابزارهای مناسب برای کار اشاره نمود
[ .]16کنترلهای مدیریتی دومین خط دفاعی برای کاهش مواجهه
با ریسک فاکتورهای ایجادکننده ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی
میباشد که از جمله روشهای آن میتوان به آموزش شاغلین،
چرخش شغل و مدیریت زمان مواجهه اشاره نمود [ .]19-17 ،4در
حالت ایدهآل استفاده از کنترلهای مهندسی مانند طراحی
ارگونومیک فضای کار مؤثرترین روش مداخله به قصد حذف کامل
ریسک فاکتورهای محیط اداری است .با این حال این روش،
پرهزینه و وقتگیر میباشد .درنتیجه استفاده از کنترلهای
مدیریتی مانند ارائه آموزش به کارکنان و فراهم کردن زمینه جهت
ایجاد تنظیمات فضای کاری بهوسیله خود کارکنان میتواند رویکرد
مداخلهای مناسبی محسوب گردد [ .]20این آموزشها برای درک
بهتر در تنظیم ایستگاه کاری و پوسچر انجام کار به کارکنان کمک
میکند [.]24-21
اگرچه عالقهمندی رو به رشدی در میان کارفرمایان برای بهبودی
محل کار اداری وجود دارد ولی مقدار کمی از مطالعات به بررسی
اثرات مداخالت ارگونومی بر سالمت کارمندان پرداخته است .25
این مهم در کشورهای درحالتوسعه و بهویژه کشور ما نمود
بیشتری داشته و مطالعات اندکی در رابطه با بررسی ارگونومیک
محیط کاری اداری انجام شده است .معدود مطالعات انجام پذیرفته
بهطور ویژه به بررسی شیوع ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی و
شناسایی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی مشاغل اداری پرداخته و
از بین این مطالعات تعداد انگشتشماری رویکرد مداخلهای برای
کاهش این ریسک فاکتورها طراحی و اجرا نمودهاند .درنتیجه و با
توجه به مطالب فوقالذکر مطالعه حاضر با هدف بررسی ریسک
فاکتورهای ارگونومیکی محیط کاری اداری توسط روش ارزیابی
سریع فشار اداری ( )Rapid Office Strain Assessmentو
اجرای مداخله آموزشی در جهت کاهش این ریسک فاکتورها در
یکی از ادارات کشور طراحی و اجرا گردید.

روشها
این مطالعه بهصورت مداخلهای در یکی از ادارات دانشگاه علوم
پزشکی ارتش انجام پذیرفت .روش نمونهگیری در این مطالعه
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سرشماری بوده و کلیه افراد شاغل که  120نفر بودند بهعنوان حجم
نمونه انتخاب شدند .قبل از انجام مطالعه ،مجوزهای مربوطه از
سوی مقامات مسئول دریافت گردید .همچنین فرم رضایتنامه در
خصوص شرکت در مطالعه تهیه و بین پرسنل هدف توزیع گردید.
کلیه افراد شرکتکننده در این مطالعه فرم رضایت شرکت در
مطالعه را تکمیل نمودند .برخی از ریسک فاکتورهای ارگونومیک
که این پرسنل با آن مواجهه داشتند عبارت بود از کار با کامپیوتر با
وضعیت نامناسب موقعیت قرارگیری مانیتور ،موقعیت نامناسب
موس ،صفحهکلید ،تلفن ،ایجاد پوسچرهای نامناسب در هنگام کار،
استرس ناشی از فشارهای موضعی به مچ و انجام کار بهصورت
استاتیک .پس از تعیین گروه هدف و تعداد نمونهها مطالعه در  3فاز
ارزیابی اولیه ،فاز مداخله و فاز ارزیابی اثربخشی مداخالت بهصورت
زیر انجام پذیرفت.
فاز اول -ارزیابي اولیه محیط کاری

الف) بررسی شیوع ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی با استفاده از
پرسشنامه :در مرحله اول بهمنظور تعیین شیوع ناراحتیهای
اسکلتی -عضالنی از پرسشنامه نوردیک استفاده گردید [ .]25این
پرسشنامه دارای  2بخش عمومی و اختصاصی میباشد که با توجه
به اهداف مطالعه فقط قسمت عمومی پرسشنامه مورد بررسی قرار
گرفت .همچنین علت ایجاد ناراحتیها (آیا ناراحتی ایجادشده ناشی
از کار است یا خیر) بهصورت یک سؤال در پرسشنامه گنجانده شد.
برای دستیابی به نتایج بهتر ،پرسشنامه از طریق مصاحبه مستقیم
با افراد تحت مطالعه تکمیل گردید و شیوع ناراحتیهای اسکلتی-
عضالنی آنان طی یک سال گذشته ثبت شد .درمجموع 120
پرسشنامه بین پرسنل توزیع و از این میان  106نفر پرسشنامهها را
تکمیل کرده و به محققین بازگرداندند 14 .نفر دیگر با توجه به عدم
حضور آنان به علت مرخصی یا مأموریتهای اداری از مطالعه کنار
گذاشته شدند.
ب) ارزیابی ریسک فاکتورهای ایجادکننده ناراحتیهای اسکلتی-
عضالنی و تعیین سطوح ریسک :برای این منظور از روش ارزیابی
سریع استرین اداری ( )ROSAکه توسط  Michael Sonneو
همکاران در سال  2011برای شناسایی ریسک فاکتورهای کار
اداری و تعیین اولویت برای دستیابی به یک تناسب بهینه بین
کارکنان و تجهیزات ایستگاه کاری ارائه شد ،استفاده گردید.
 ROSAیک روش مبتنی بر قلم و کاغذ و برگرفته از استاندارد
 CSA- Z412کانادا ( Canadian Standards
 )Associationمیباشد که ایستگاه کار را به چند بخش ازجمله
اجزای صندلی ،مانیتور ،تلفن ،موس و کیبورد تقسیم کرده و سطح
ریسک هرکدام از این بخشها را مشخص میکند .پس از
کدگذاری ریسک فاکتورهای شناساییشده در هر بخش،
پوسچرهای خنثی امتیاز مینیمم  1و انحراف از این پوسچرها امتیاز
 1تا  3را دریافت میکند .همچنین امتیاز مدتزمان استقرار پوسچر
نیز طبق چکلیست به امتیاز فوق اضافه میشود .در انتها امتیاز هر

بخش وارد ماتریس مربوطه شده و امتیاز نهایی  0تا  10از ماتریس
برآیند بهدست میآید .افزایش امتیاز نشاندهنده افزایش سطح
ریسک است .درصورتیکه نمره  ROSAبیشتر از  5باشد سطح
کار دارای ریسک باال است و نیاز به اصالح فوری ضروری است
[ .]26قبل از انجام ارزیابی توسط این روش ،پایایی چکلیست
مربوطه با استفاده از روش  Test-retest reliabilityانجام شد
که مقدار آن  0/85تعیین گردید .همچنین این چکلیست از طرف
چند متخصص بهداشت حرفهای و ارگونومی از نظر روایی محتوا
مورد تأیید قرار گرفت.
فاز دوم – مداخله

پس از بررسی انجامشده و تعیین ریسک فاکتورهای ایستگاههای
کاری مورد بررسی توسط روش  ROSAو با توجه به محدودیت
منابع مالی برای انجام مداخالت با استفاده از کنترلهای مهندسی،
اقدام به طراحی و اجرای طرح مداخله آموزشی برای افزایش آگاهی
پرسنل برای تنظیم ایستگاه کار اداری گردید .برای این منظور
کتابچهای طراحی و پس از چاپ در اختیار کلیه پرسنل قرار داده
شد .محتوای آموزشی کتابچه موردنظر بر مبنای طراحی ایستگاه
کاری توسط پرسنل با توجه به ریسک فاکتورهای مورد بررسی
توسط روش  ROSAو با استفاده از استاندارد ایستگاه کاری اداری
ارائه شده توسط انجمن استاندارد کانادا انتخاب شد [ .]27اجزاء
مختلف این کتابچه عبارت بود از تنظیم و چیدمان وسایل روی
سطح میز کار ،نحوه تنظیم صندلی و پوسچرهای مناسب در حین
کار روی صندلی ،پوسچر صحیح استفاده از ماوس و صفحهکلید و
همچنین نحوه قرارگیری مناسب آن روی سطح کار ،نحوه
قرارگیری و تنظیم مانیتور روی سطح کار و همچنین موقعیت
قرارگیری تلفن نسبت به موقعیت فرد و نحوه استفاده صحیح از
آنها و درنهایت قرارگیری مناسب هولدر (نگهدارنده برگهها) در
روی سطح کار .پس از توزیع کتابچه بین پرسنل از آنها خواسته
شد که به مدت  2هفته آن را مطالعه نموده و در صورت امکان
ایستگاه کاری خود را با توجه به استانداردهای ارائهشده تنظیم
نمایند .بعد از گذشت  2هفته محققین به پرسنل مراجعه کرده و
آموزش چهره به چهره در رابطه با سؤاالت احتمالی برای کلیه
پرسنل انجام گردید .آموزشها توسط یک نفر کارشناس ارشد
ارگونومی انجام پذیرفت .درنهایت و پس از گذشت یک ماه از شروع
مداخالت ارزیابی مجدد ایستگاه کاری توسط روش  ROSAانجام
گردید.
جدول  .1خصوصیات دموگرافیک افراد موردمطالعه
سن
قد
وزن
سابقهکاری

تعداد

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

106
106
106
106

32/6
169/33
71/6
12/4

5/41
9/75
16/95
5/8

24
147
45
1

50
187
115
25
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جدول  .2شیوع ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی افراد مورد بررسی در طی یک سال گذشته
تعداد (درصد)

گردن

شانهها

آرنجها

مچ دستها

پشت

کمر

رانها

زانوها

قوزک پاها

)70/8(75

)59/4(63

)20/8(22

)46/2(49

)67/9(72

)62/3(66

)23/5(25

)56/6(60

)23/6(25

فاز سوم – ارزیابي اثربخشي مداخالت

بحث

بعد از پیادهسازی مداخالت ،ارزیابی ریسک فاکتورهای ایجادکننده
ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی توسط روش  ROSAپس از
گذشت  1ماه از شروع مداخالت در ایستگاههای کاری مورد بررسی
انجام پذیرفت و میزان اثربخشی مداخله آموزشی بعد از مداخله
تعیین و دادهها با قبل از مداخله مقایسه شد .بهمنظور تجزیهوتحلیل
دادهها از نرمافزار  SPSS V16استفاده شد .برای تعیین رابطه بین
نتایج ،از آزمون  Paired t-testبرای مقایسه میانگین نمره
 ،ROSAقبل و بعد مداخله آموزشی استفاده گردید .کلیه آزمونها
در سطح معناداری  α=0/05انجام گرفت.

مطالعه حاضر با هدف بررسی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی
محیط کاری اداری توسط روش  ROSAو اجرای مداخله آموزشی
در جهت کاهش این ریسک فاکتورها انجام پذیرفت .نتایج نشان
داد که میزان شیوع ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی در پرسنل
اداری موردمطالعه همسو با نتایج دیگر مطالعات انجام پذیرفته در
این شغل میباشد .در مطالعه حاضر بیشترین شیوع این ناراحتیها
در نواحی گردن ،پشت و کمر گزارش گردید .وجود این وضعیت
احتماالً میتواند به علت طراحی نامناسب ایستگاههای کاری در
این پرسنل باشد .کار اداری به دلیل ماهیت شغلی خود اغلب نیازمند
ایجاد یک وضعیت استاتیک در بدن و نشستن روی صندلی در
مدتزمان طوالنی میباشد که اخیراً طبق بررسیهای انجام
پذیرفته این وضعیت بهعنوان ریسک فاکتور اصلی درد گردن
معرفی شده است [ .]28تعامل کار نشسته در مدتزمان طوالنی و
وضعیت نامناسب ایستگاه کاری ممکن است باعث انقباض
استاتیکی طوالنیمدت عضالت شده و این امر باعث افزایش فشار
وارده روی دیسکهای بین مهرهای ،ایجاد تنش عضالنی روی
لیگمانها و ماهیچهها ،کاهش انعطافپذیری بافتها و تغییر انحناء
ستون فقرات میشود .در نهایت ایجاد چنین تغییراتی ممکن است
باعث افزایش ریسک ابتال به ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی
ستون فقرات گردد [ .]29 ،25در مطالعهای که توسط جانوانتاناکول
و همکاران بر روی  1428کارمند اداری انجام پذیرفت ،مشخص
شد که ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی در این شغل باال و
بیشترین مقدار آن در نواحی گردن ،کمر و پشت میباشد [.]30
کریستنسن و همکاران نیز نشان دادند که شیوع این ناراحتیها در
پرسنل اداری در نواحی گردن ،کمر و شانهها نسبت به دیگر نواحی
باال و همسو با نتایج مطالعه حاضر میباشد [.]31
نتایج ارزیابی ریسک فاکتورهای ایجادکننده ناراحتیهای اسکلتی-
عضالنی در شغل اداری با استفاده از روش  ROSAنشان داد که
کاهش معناداری در نمره نهایی  ROSAبعد از مداخله آموزشی
نسبت به قبل از مداخله ایجاد شده است که این امر بیانگر بهتر
شدن وضعیت ایستگاههای کاری پرسنل نسبت به قبل از مداخله
میباشد .این میزان کاهش در نمره اصلی ناشی از کاهش معنادار
میانگین نمره تلفن و مانیتور و میانگین نمره ماوس و کیبورد ،قبل
و بعد از مداخله آموزشی بوده و میانگین نمره صندلی اثر معناداری
را در کاهش نمره نهایی  ROSAنشان نداد .با توجه به اینکه تغییر
در وضعیت کار با تلفن و مانیتور و همچنین ماوس و کیبورد بیشتر
مرتبط با میزان آگاهی افراد در رابطه با نحوه صحیح کار با این
تجهیزات و چیدمان مناسب آن در ایستگاه کاری میباشد ،افزایش

نتایج
جدول  1خصوصیات دموگرافیکی افراد موردمطالعه را در جمعیت
مورد بررسی نشانمیدهد .میانگین و انحراف معیار سن افراد
موردمطالعه به ترتیب  32/6و  5/41میباشد .همچنین این مقادیر
برای سابقه کاری به ترتیب  12/4و  5/8ثبت گردید.
در جدول  2شیوع ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی در قبل از مداخله
آموزشی ارائه گردیده است .نتایج نشان داد که طی یک سال اخیر
بیشترین شیوع ناراحتیها به ترتیب در اندامهای گردن (،)70/8%
پشت ( ،)67/9%کمر ( )62/3و شانهها ( )59/4%بوده است که
تمامی افراد مورد بررسی این ناراحتیها را ناشی از کار میدانستند.
نتایج ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیک ایستگاه کاری اداری
با استفاده از روش  ROSAو میانگین نمره آن در قبل و بعد از
مداخله در جدول  3ارائه گردیده است .همانطور که مشاهده
میگردد میانگین نمره تلفن و مانیتور و میانگین نمره ماوس و
کیبورد در قبل و بعد از مداخله آموزشی کاهش یافت که این کاهش
از لحاظ آماری معنادار بود ()P <001/0؛ اما تفاوت معناداری بین
میانگین نمره صندلی در قبل و بعد از مداخله مشاهده نگردید
( .)P =923/0همچنین نتایج نشان داد که بین میانگین نمره نهایی
 ROSAدر قبل و بعد از مداخله آموزشی تفاوت معناداری وجود
دارد ()P <001/0؛ یعنی نمره نهایی  ROSAبعد از مداخله
آموزشی کاهش معناداری یافته بود.
جدول  .3میانگین نمره اجزاء مختلف و نمره نهایی
 ROSAدر قبل و بعد از مداخله
تلفن و مانیتور
موس و کیبورد
صندلي
نمره نهایي ROSA

مجله طب نظامي

قبل از مداخله

بعد از مداخله

P-value

4/075
3/48
4/67
5/18

3/36
3/12
4/6
4/2

P> 0/001
P> 0/001
P = 0/923
P> 0/001
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آگاهی افراد در این زمینه میتواند به نحو مؤثری باعث تغییر
چیدمان و نحوه انجام کار شده و درنتیجه شرایط بهتری را برای
ایستگاه کاری از طریق تنظیم آن توسط خود پرسنل ایجاد نماید
[ .]27درنتیجه نتایج حاکی از اثربخشی مداخله آموزشی در پرسنل
مورد مطالعه بوده و نشان میدهد افزایش آگاهی پرسنل در رابطه
با تنظیم اجزاء کاری توسط خود آنها ممکن است به نحو مؤثری
باعث ارتقاء ایستگاه کاری گردد .این نتایج همسو با مطالعه لوئیس
و همکاران در رابطه با اثربخشی مداخالت آموزشی بر روی کاربران
کامپیوتر میباشد .در مطالعه آنان مشخص شد که افزایش آگاهی
کاربران کامپیوتر در مشاغل اداری از طریق اجرای مداخالت
آموزشی با موضوعیت طراحی صحیح ایستگاه کاری میتواند باعث
چیدمان اجزاء کاری ،انجام کار بهصورت صحیح و بهبود
پوسچرهای کاری توسط خود پرسنل گردد .در این مطالعه بیشترین
تغییرات در وضعیت قرارگیری سر به علت تغییرات در ارتفاع مانیتور
و وضعیت قرارگیری مچ دست از طریق استفاده صحیح از موس
حاصل گردید [ .]24همچنین پائوال و بور در مطالعه خود مشاهده
کردند با اینکه مداخله آموزشی باعث بهبود ناراحتیهای اسکلتی-
عضالنی در جمعیت مورد مطالعه شده اما شواهدی مبنی بر اثر
مداخالت بر تغییر ایستگاه کاری و پوسچرهای کاری پرسنل
مشاهده نکردند .به نظر میرسد علت تفاوت این نتیجه با مطالعه
حاضر تفاوت در روش استفاده شده برای بررسی ریسک فاکتورهای
ایجادکننده ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی باشد؛ زیرا آنان از یک
چکلیست ساده که ریسک فاکتورها را بهصورت کیفی نشان میداد
(چکلیست بررسی وضعیت ایستگاه کاری اداری) استفاده نمودند؛
اما در مطالعه حاضر از یک روش جامعتر ( )ROSAکه نتایج آن
بهصورت کمی بیانشده و فاکتورهای متعددتری را مورد لحاظ قرار
میدهد استفاده شد.
در مطالعه حاضر با توجه به اینکه تغییر در نمره صندلی بیشتر مرتبط
با طراحی صندلی مورد استفاده بوده و افراد نمیتوانند تغییر چندانی
را در ارتقاء وضعیت آن ایجاد نمایند ،عدم کاهش نمره این قسمت
در روش  ROSAباوجود مداخله آموزشی انجام شده قابل توجیه
بوده و نیاز به انجام مداخالت همزمان از طریق اعمال کنترلهای
مهندسی مانند طراحی و استفاده از صندلی استاندارد در ایستگاه
کاری در کنار کنترلهای مدیریتی (مانند مداخله آموزشی) را نشان
میدهد؛ زیرا استفاده همزمان از کنترلهای مهندسی و مدیریتی
بهعنوان مهمترین و اثربخشترین اقدامات در جهت بهبود وضعیت
ارگونومی در محیطهای شغلی به شمار میآید [.]32 ،27 ،18
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد استفاده از روش ROSA
برای ارزیابی ریسک فاکتورهای کار اداری مناسب بوده و از طریق

این روش میتوان کاستیهای موجود در ایستگاههای کاری را
شناسایی نموده و از طریق طراحی یک برنامه آموزشی منطبق با
اجزاء این روش ،در جهت رفع نواقص اقدام نمود .همچنین مشخص
شد که افزایش آگاهی کارکنان درباره ریسک فاکتورهای
ارگونومیک کار اداری و نحوه صحیح چیدمان تجهیزات میتواند
باعث تنظیم ایستگاه کاری توسط خود افراد شده و درنتیجه شرایط
بهبود یابد .البته این موضوع را نیز باید در نظر داشت که برای
دستیابی به این هدف ،مشارکت پرسنل و تعهد مدیریت امری
ضروری میباشد .از نقاط قوت مطالعه حاضر میتوان به تعداد نمونه
باال اشاره نمود؛ زیرا این امر میتواند باعث نشان دادن تغییرات
بهصورت واقعی شود .همچنین انجام تحقیق در یک محیط شغلی
با مشارکت باالی کارکنان از دیگر نقاط قوت مطالعه میباشد .از
جمله محدودیات مطالعه حاضر عدم بررسی شیوع ناراحتیهای
اسکلتی -عضالنی ،بعد از مداخله و تعیین اثر بهبود ایستگاههای
کاری بر این ناراحتیها میباشد .همچنین بررسی شیوع این
ناراحتیها قبل از اجرای برنامه آموزشی از طریق پرسشنامه و
بهصورت خوداظهاری میتواند بهعنوان یکی از محدودیات بالقوه
مطالعه حاضر محسوب شود؛ زیرا این روش ممکن است باعث
اثرات منفی روی مطالعه گردد [ .]33درنهایت انجام مطالعات
تکمیلی در کارکنان اداری با استفاده از روش  ROSAو استفاده
همزمان از کنترلهای مهندسی در کنار کنترلهای مدیریتی با
لحاظ اثر آن بر ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی توسط دیگر
محققین پیشنهاد میگردد.

نتیجهگیری
استفاده از روش  ROSAبرای ارزیابی ریسک فاکتورهای کار
اداری مناسب بوده و از طریق این روش میتوان کاستیهای موجود
در ایستگاههای کاری را شناسایی نموده و از طریق طراحی یک
برنامه آموزشی منطبق با اجزاء این روش ،در جهت رفع نواقص
اقدام نمود .همچنین افزایش آگاهی کارکنان در رابطه با
ریسکفاکتورهای ارگونومیک کار اداری و نحوه صحیح چیدمان
تجهیزات میتواند باعث تنظیم ایستگاه کاری توسط خود پرسنل
شده و درنتیجه باعث بهبود شرایط شود.
تشکر و قدرداني :این مقاله حاصل از یک طرح تحقیقاتی به
شماره  993327میباشد که توسط مرکز تحقیقات بیومکانیک
بالینی و مهندسی توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش مورد
تصویب و حمایت قرار گرفته است .محققین همچنین از کارکنان
زحمتکش دانشگاه جهت شرکت و همراهی ما در انجام این مطالعه
کمال تشکر را دارند.
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