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تأثیر آموزش اصول ارگونومیک بر کاهش ریسک ابتال به اختالالت اسکلتی -عضالنی به روش  RULAدر
کاربران رایانه

آتنا رفیعی پور ،1الناز رفیعی پور 2مرضیه صادقیان

تاریخ دریافت1333/3/11 :

تاریخ پذیرش1331/2/22:

چکیده
مقدمه :اختالالت اسکلتی -عضالنی یکی از مشکالت رایج در میان کاربران رایانه میباشد که در طی سالیان دراز مورد توجّهه محققهین قرارگرفتهه و راهکارهها
متفاوتی از سو آنها برا رفع مشکل پیشنهاد گردیده است .در مطالعه حاضر نیز به بررسی تأثیر آموزش ارگونومی بر کاهش سطح ریسک ابهتال بهه اخهتالالت
اسکلتی -عضالنی کاربران رایانه پرداخته میشود.
مواد و روشها :در این مطالعه تعداد  111نفر از کاربران رایانه بخش ادار دانشگاه به صورت تصادفی انتخاب به طور مساو به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم
شدند .افراد گروه مداخله در برنامه آموزشی آشنایی با اصول ارگونومی کار با رایانه شرکت داده شدند .بررسی شهیو دردهها اسهکلتی-عضهالنی بها اسهتفاده از
پرسشنامه نوردیک انجام شد و شیوه ارزشیابی  RULAبرا تعیین سطح ریسک قبل و  6ماه بعد از آموزش به کار گرفته شد .داده ها با اسهتفاده از آزمهون هها
آمار تی مستقل و زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :شیو ناراحتی عمدتاً در اندامها کمر ( )%55/1و گردن ( )%51/5گزارش شد و نمره سطح ریسک حدود  %31برا افراد تحت مطالعه قبل از مداخلهه
در محدوده خطر بود .پس از اجرا برنامه آموزشی ،بهطور قابل مالحظها در گروه مداخله کاهش یافت ( )P<0.05امّا این تفاوت در گروه کنترل معنادار نبود.
نتيجهگيری :نتایج این مطالعه نشان داد که اجرا برنامه مداخلها صحیح می تواند سطح مواجهه کارگران به ریسک فاکتورها
عضالنی را کاهش دهد و بهعنوان یک عامل مکمل برا ارتقاء کارایی اقدامات ارگونومیک در نظر گرفته شود.

ابتال بهه اخهتالالت اسهکلتی-

کلمات کليدی :ارگونومی ،کاربران رایانه ،مداخله آموزشی ،اختالالت اسکلتی -عضالنی

 .1دانشجو دکتر تخصصی مهندسی بهداشت حرفها  ،گروه بهداشَت حرفها  ،دانشکده بهداشت ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .2کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،گروه مهندسی صنایع ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،ایران.
( * .3نویسنده مسئول) دانشجو دکتر تخصصی مهندسی بهداشت حرفها  ،گروه بهداشَت حرفها  ،دانشکده بهداشت ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،تهران ،ایران .پست الکترونیکmrz.sadeghian@gmail.com :
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آسیبها اسکلتی -عضالنی در دسته آسیبها تجمعی هستند کهه

میزان استفاده از یارانه و پوسچر بدنی در هنگهام کهار بها آن از جملهه

در اثههر عوامههل خطههر محههیا کههار و انجههام فعالیههتههها بههدنی در

موارد هستند که میتوان از آن در پیشبینی میزان ابتال به دردها

وضعیتها نامناسب ارگونومیک به مدت طوالنی ایجاد میشوند (.)1

اسکلتی -عضالنی و اختالالت عملکرد در محیاها کار اسهتفاده

اختالالت اسکلتی -عضالنی مرتبا با کار به عنهوان یکهی از مشهکالت

کرد (.)21-19

اصلی سالمتی ،ناتوانی و غیبهت از کهار در جوامهع صهنعتی محسهوب

از همین رو پیشگیر از اختالالت اسکلتی -عضالنی در کاربران رایانه

میگردد که حدود یک سوم هزینههها مراقبهت درمهانی را بهه خهود

یکی از موضوعات بهداشهتی رایهج در بسهیار از محهیاهها کهار

اختصاص میدهد و عامل اصلی آسیب انسانی به نیرو کار مهیباشهد

میباشد که در این راستا میتوان از مداخالت مهندسی نظیر تلییر در

( .)3-2همچنین آمارها حاکی از آن است که تعهداد مهوارد اخهتالالت

محیا کار و یا راهکارها مدیریتی نظیر آموزش اسهتفاده کهرد (.)21

اسکلتی -عضالنی بهطور چشمگیر از سال  1391رو به افزایش بوده

البته باید دانست کهه مهداخالت مهندسهی بهه تنههایی نمهیتوانهد در

است ( .)1نتایج تحقیقهات مختلهن نشهان مهی دههد کهه فاکتورهها

کاهش خطر ابتال به اختالالت اسکلتی -عضالنی مؤثر باشهد و در ایهن

گوناگونی مانند انجهام حرکهات تکهرار  ،ارتعهاش ،وضهعیت نامناسهب

میان نقش آموزش در تلییر رفتارها فرد نامطلوب بسیار برجسهته

بدنی ،سن ،جنس و آمادگی جسمانی مهیتوانهد بهر شهدت بهروز ایهن

است ( .)23-22گرچه مطالعات محدود بها ههدا ارایهه راهکارهها

آسیبها مؤثر باشد ( )2-5که از این میان وضعیت بهدنی نامناسهب از

کنترلی نظیر آموزش و تنظیم صحیح وسایل در محهیا کهار کهاربران

مهمترین موارد محسوب میگردد ( .)9همچنین شرایا کار ضهعین

رایانه انجام شده است که منجر به افزایش بهرهور در آنهها گردیهده

و عدم وجود برنامهها مؤثر پیشهگیر از آسهیبهها کهار باعه

است ( )25-21امّا میتوان گفت علیرغم رشد گسترده مشهاغل ادار

افزایش میهزان اخهتالالت اسهکلتی -عضهالنی در کشهورها در حهال

و ریسک باال ابهتال افهراد شهاغل در ایهن بخهشهها بهه اخهتالالت

توسعه شده است (.)3

اسکلتی -عضالنی ،به نحو شگفتآور کمبود مطالعات انجام شهده بها

مشاغل بی شمار در معرض ابهتال بهه اخهتالالت اسهکلتی -عضهالنی

هدا بررسی تاثیر مداخله ارگونومیک بر رو این گهروه کهار دیهده

هستند امّا گزارشها علمی حاکی از آن است که خطر ابتال بهه ایهن

می شود ( .)22-26از طرفی نتایج برخی مطالعات نشان مهیدههد کهه

مشکالت در افراد که مدتها طوالنی از رایانه استفاده میکنند به

تعداد زیاد از کا ربران از اصول صحیح ارگونومیهک در کهار بها رایانهه

نسبت سایر مشاغل باالتر است ( .)11-11از طرفی امهروزه اسهتفاده از

اطال کافی و مفید ندارد ( .)29 ،21لذا گهزارش اخهتالالت اسهکلتی-

کامپیوتر در هر کار تقریباً ضرور شهده اسهت و کمتهر حرفهها را

عضالنی در کاربران رایانه توسا محققین مختلن و لزوم کنترل آن ما

میتوان یافت که در آن برا انجام وظاین از کامپیوتر اسهتفاده نشهود

را بر آن داشت تا در این مطالعه فاکتورها مهؤثر بهر بهروز اخهتالالت

بهعنوان مثال در بهرآورد انجهام شهده در سهال  1332ایالهت متحهده

اسههکلتی -عضههالنی در کههاربران رایانههه و نیههز تههأثیر آمههوزش اصههول

آمریکا در حدود  %51از شاغلین از کامپیوتر در شهلل خهود اسهتفاده

ارگونومیک بر کاهش سطح ریسک آن مورد بررسی قرار گیرد.

می کنند ( .)13-12نتایج تحقیه مهارکوس و همکهارانش نیهز نشهان
میدهد که در حدود  %51از کاربران رایانه در طول سالهها آغهازین

مواد و روشها

کار خود از بروز نشانهها اختالالت اسکلتی -عضالنی شهکایت دارنهد

در ایههن مطالعههه نیمههه تجربههی بهها در نظههر گههرفتن قههدرت مطالعههه

( .)11این افراد غالباً نشانهههایی از دردهها اسهکلتی -عضهالنی را در

( )Power=%91و ( )α=%1/15و اندازه اثر %51میزان حجم نمونهه در

اندامهایی همچون کمر ،گردن ،شانه ،مچ ،دسهتهها و زانوهها گهزارش

دو گروه بر اساس جدول آلتمن 111 ،نفر برآورد گردید که با احتساب

میکنند ( .)16-15نتایج دیگر مقاالت منتشر شده نیز نشان مهیدههد

 %11ریزش برابر  111نفر از کاربران حرفها رایانه شاغل در دانشهگاه

که خطر ابتال به اختالالت اسکلتی -عضالنی در کاربران رایانهه نسهبت

علوم پزشکی اراک به صورت کهامالً داوطلبانهه و پهس از تکمیهل فهرم
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تبادل اطالعات مابین گروه مداخله و کنترل ،نمونههگیهر بههصهورت

تشعشعات پرتوزا) ،بیمار ها رایج دستگاه اسکلتی -عضالنی مهرتبا

تصادفی در دو بخهش سهتاد و آموزشهی انجهام شهد کهه در دو بعهد

با پوسچرها نامطلوب بدنی در حین کار با رایانهه و نیهز لهزوم انجهام

مسافتی متفاوت از یکدیگر قهرار داشهتند و اعضها انتخهابی از گهروه

فعالیتها فیزیکی مناسهب بهه منظهور کهاهش عهوارض و دردهها

ستاد ( 55نفر) و آموزشی ( 55نفر) به ترتیهب در دو گهروه شهاهد و

عضالنی بود و در کتابچهه ارگونهومی نیهز اطالعهاتی در زمینهه دانهش

نمونه قرار گرفتند .معیارها ورود به مطالعه نیز دارا بودن حداقل یک

ارگونومی ،ارگونومی در طراحی ایستگاههها کهار ،پوسهچرها بهدنی

سال سابقه در کار با رایانه ،عهدم ابهتال بهه حادثهه و یها بیمهار هها

مطلوب و شیوه صحیح کار با رایانه و نرمشها مرتبا با نو فعالیهت

تأثیرگذار بر دسهتگاه اسهکلتی -عضهالنی ،بهاردار نبهودن و نگذرانهدن

آورده شد که به منظور بازآموز یک ماه پهس از جلسهه آموزشهی در

دورهها آموزش اصول ارگونومیک در کار با رایانه بود.

اختیار افراد نمونه قرار گرفت.

به منظور جمعآور اطالعات مربوط به ویژگیها دموگرافیک و نیهز

دادهها مربوط به بررسی تأثیر آموزش بر کاهش سطح ریسهک ابهتال

شههیو اخههتالالت اسههکلتی -عضههالنی در افههراد نمونههه از پرسشههنامه

به اختالالت اسکلتی -عضالنی به شیوه  RULAمجدداً  6ماه پهس از

استاندارد نوردیک استفاده شهد کهه روایهی و پایهایی آن در مطالعهات

مداخله آموزشی گهردآور شهد و در نهایهت بها اسهتفاده از نهرمافهزار

گوناگون بررسی شده است ( .)23در مطالعه حاضر پرسشنامه نوردیک

 SPSSنسخه  19مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .برا ایهن منظهور از

به شیوه خود گزارش دهی توسا افراد نمونه تکمیل شد و در اختیهار

آزمونها آمار تی مسهتقل و تهی زوجهی اسهتفاده گردیهد کهه در

محق قرار گرفت .همچنین به منظور ارزیابی سطح ریسهک ابهتال بهه

تمامی آنها سطح اطمینان در حدود  %35در نظر گرفته شد .الزم بهه

اختالالت اسکلتی -عضهالنی نیهز از شهیوه Rapid Upper ( RULA

ذکر است که به منظور رعایت موازین اخالقی در پژوهش ،آموزش بهه

 )Limb Assessmentاستفاده شد که اختصاص به فعالیتهایی دارد

گروه کنترل پس از اتمام مرحله پس آزمون انجام شد و در هر مرحلهه

که بیشتر اندامها فوقانی را درگیر میسازد و توسها مهک آتمنهی و

از مطالعه به افراد اطمینان داده شد کهه اطالعهات آنهها نهزد محقه

کورلت در سال  1333ارائه شد ( .)23به منظور تکمیهل چهکلیسهت

محرمانه میماند.

گردید که پس از بررسی توسا محق  ،پوسچر غالب افراد بهه منظهور

نتایج

تعیین سطح ریسک ابتال به اختالالت اسکلتی -عضالنی مورد ارزیهابی

در این مطالعهه تعهداد  111نفهر از کهاربران رایانهه در دانشهگاه علهوم

قرار گرفت .در این روش امتیازات کسب شده در  5سطح مورد ارزیابی

پزشههکی اراک در دو گههروه مداخلههه ( 55نفههر) و کنتههرل ( 55نفههر)

قرار میگیرد که در آن سطح خطر  1برا امتیاز نههایی 1و ( 2بهدون

موردبررسی قرار گرفتند که  %63/2آن را زنان (گروه مداخلهه%22/5 :

نیاز بهه مهداخالت ارگونومیهک) ،سهطح خطهر  2بهرا امتیهاز  3و 1

و گروه کنترل )%62/2 :و  %31/3را مهردان (گهروه مداخلهه %22/5 :و

(احتمال نیاز به مداخالت ارگونومیک) ،سطح  3بهرا امتیهاز  5و 6

گروه کنترل )%32/9 :تشکیل میدادند.همانطورکه در جهدول  1آمهده

(نیاز به مداخالت ارگونومیک در آینده نزدیک) و سطح  1برا امتیهاز

است در دو گروه مداخله و کنترل به لحاظ سن ،سابقه کار ،وزن و قهد

 2و بیشتر (مداخالت ارگونومیک فور ) در نظر گرفته میشود (.)31

در سههطح اطمینههان  %35اخههتالا معنههادار مشههاهده نشههد(p-

به منظور مداخله ارگونومیک نیز از یک دوره آموزشهی  1سهاعته کهه

.)value>0.05

توسا متخصص ارگونومی و متخصهص طهب کهار در طهی دو جلسهه

 113نفههر ( )%33/6از افههراد نمونههه راسههت دسههت و  2نفههر ()%6/1

دوساعته برگزار شد و نیز کتابچهها آموزشی استفاده گردیهد .ههدا

چپدست بودند .همچنین تعداد  13نفر ()%11/9از افراد نمونهه دارا

جلسه آموزشی افزایش آگاهی کاربران از نحوه چیدمان صحیح اجزا

فعالیتها ورزشی بیش از  31دقیقهه در طهول روز بودنهد و  32نفهر

مختلن یک سیستم رایانهه ا (ماننهد مهاوس ،صهفحه کلیهد ،صهفحه

( )%99/2هیچگونه فعالیت ورزشی نداشتند.
مجله ارگونومی ،دوره  ،3شماره  ،1بهار1331
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رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند .همچنین بهه منظهور جلهوگیر از

نمایش ،میز و صندلی) ،شرایا فیزیکی محیا کار (تهویه ،روشهنایی و

 RULAاز شیوه فیلمبهردار  21دقیقهه ا از افهراد نمونهه اسهتفاده
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جدول  :1بررسی اطالعات دموگرافیک افراد نمونه در دو گروه مداخله و کنترل

سن
سابقه
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جدول  :4مقایسه اختالف نمره  RULAقبل و بعد از آموزش در دو گروه مداخله
و کنترل

مداخله

کنترل

P-Value

36/3±6/4

37/5±6/7

0/44
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نتایج حاصل از پرسشنامه نوردیک نشان داد کهه بیشهترین شهکایات
مطرح شده از سو کاربران رایانه در دو گروه مداخله و کنتهرل ،بهروز
دردها اسکلتی عضالنی را در اندامها کمر و گردن گزارش میکنهد
(نمودار .)1همچنین میان دو گهروه مداخلهه و کنتهرل نیهز بهه لحهاظ

0/14

0/04

نتایج جدول  2همچنین نشهان مهیدههد در حهدود  %56/9و  %2/9از
افراد گروه مداخله و کنترل قبل از مداخله آموزشی دارا امتیاز نهایی
 5تا  2میباشند کهه لهزوم انجهام مهداخالت ارگونومیهک را در آینهده
نزدیک و یا بهصورت فور ضرور میداند .درحالیکه ارزیابی مجهدد
سطح ریسک در گروه مداخله نشان داد کهه ههیچیهک از افهراد دارا
نمودار :1فراوانی شیوع عالئم اختالالت اسکلتی -عضالنی در اندامهای
مختلف بدن کاربران رایانه قبل از مداخله

امتیاز نهایی  5تها  2نبهودهانهد و درنتیجهه نیهاز بهه انجهام مهداخالت
ارگونومیک پس از آموزش بهصورت آنی ،ضرور نمیباشد

بحث
بررسی سطح ریسک ابهتال بهه اخهتالالت اسهکلتی عضهالنی بهه روش
 RULAدر دو گروه مداخله و کنتهرل کهه در جهدول  2آمهده اسهت،
نشان میدههد کهه نمهره  RULAبها سهطح اطمینهان  %35در گهروه
مداخله در قبل از آموزش به نسهبت بعهد از آمهوزش تفهاوت معنهادار
داشته است درصورتیکه این اختالا در قبل و بعد از آموزش در بهین
گروه کنترل معنادار تشخیص داده نشد.

مجله ارگونومی ،دوره  ،3شماره ،1بهار1331

مطالعه حاضر با هدا بررسهی تهأثیر آمهوزش اصهول ارگونومیهک بهر
تصحیح وضعیت بدنی و نیز کاهش سطح ریسهک ابهتال بهه اخهتالالت
اسهکلتی -عضهالنی بهه روش  RULAکههاربران رایانهه دانشهگاه علههوم
پزشکی اراک صورت گرفت .نتایج نشان داد که  %92کاربران رایانهه از
درد در اندامها مختلن بدن شکایت داشتند که از ایهن میهان عمهده
شکایات از درد در اندامها کمر و گردن بوده است (نمودار .)1
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 15سال سن نیز مشخص گردید که  %61افراد شرکتکننهده در ایهن

 RULAدر میان کاربران مؤثر باشد (.)32

تحقی دچار دردها اسکلتی -عضالنی میباشند که عمده آن مربوط

نتایج مطالعه جاکوب و تاویرا در زمینه آموزش تحت وب ارگونومی در

به ناحیه گردن و شانه میباشد ( .)31چوبینه و همکارانش در مطالعهه

میان کارکنان یک شرکت بیمه نشان داد که آموزش میتواند بر ارتقاء

خود بر رو کاربران رایانه شاغل در بانک به این نتیجهه رسهیدند کهه

سطح آگاهی و دانش و نیز عملکرد افراد مهؤثر باشهد ( .)39محمهود و

بیشترین شهیو اخهتالالت اسهکلتی -عضهالنی در میهان افهراد مهورد

همکارانش نیز در مطالعه مورد -شاهد خود به این نتیجهه رسهیدند

مطالعه به ترتیب در ناحیه شانه ،گردن ،پشت و کمر بوده اسهت (.)32

که آموزش اصول ارگونومیک به کاربران رایانه عالوه برارتقاء رفتارها

در مطالعه آرینز و همکهارانش نیهز ارتبهاط مهؤثر میهان اسهتفاده از

فرد ارگونومیک میتواند در کاهش درد در اندامها مختلن بدن به

کامپیوتر در بیش از  %35از زمان کار با بروز درد در ناحیهه گهردن

میزان زیاد مؤثر باشد (.)33

گزارش شده است (.)22

امّا در این میان برخی از محققین معتقدنهد کهه آمهوزش بهه تنههایی

ارزیابی سطح ریسک ابتال بهه اخهتالالت اسهکلتی -عضهالنی بهه روش

نمیتواند نقش مؤثر بر کاهش ریسک ابتال بهه اخهتالالت اسهکلتی-

 RULAدر قبل از مداخله آموزشی در این مطالعه نشان داد که ادامه

عضالنی داشته باشد (.)11-11

اختالالت اسکلتی -عضالنی جد در آینده نزدیک شود (جهدول  )2و

نتيجهگيری

بهرا همهین منظههور انجهام مهداخالت ارگونومیههک بها ههدا اصههالح

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که غالب کاربران رایانه وجود عالئمهی را

پوسچرها بدنی افراد ضرورت پیدا میکنهد کهه در مطالعهه چوبینهه،

در بخههشههها مختلههن سیسههتم اسههکلتی -عضههالنی خههود گههزارش

آمیک و دیسا و همکارانشان نیز بر این موضو تأکید شده است (،5

میدهند .البته وجود تفاوت در ابزارها مورد استفاده همچون صندلی

 .)33 ،31همچنین در این میان برخی محققهین نقهش آمهوزش را در

و میز در واحدها مختلن ادار و نیهز عهدم آگهاهی از فعالیهتهها

ارتقاء آگاهی افراد از اصول ارگونومیک و بهبود پوسچرها بدنی بسیار

خارج سازمانی افراد نمونه از جملهه مهوارد اسهت کهه مهیتوانهد در

مؤثر دانستهاند (.)35 ،21

ت شخیص ارتباط مسهتقیم میهان اسهتفاده از رایانهه و بهروز اخهتالالت

ارزیابی سطح ریسک ابتال به اخهتالالت اسهکلتی عضهالنی در مطالعهه

اسکلتی -عضالنی ایجاد محدودیت نماید .از طرفی دادهها به دسهت

حاضر پس از مداخله آموزشی در قالهب یهک جلسهه 1سهاعته و یهک

آمده نشان داد که آموزش اصول صحیح کار با رایانهه مهیتوانهد نقهش

کتابچه آموزش ارگونومی نشان داد که آموزش اصهول صهحیح کهار بها

مؤثر بر کاهش سطح ریسک ابتال به اختالالت اسکلتی -عضهالنی در

رایانه میتواند نقش مؤثر در بهبود وضعیت قرارگیر کاربران ایجهاد

کاربران رایانه داشته باشد .بهعبارتدیگر میتهوان گفهت کهه آمهوزش

نماید و درنتیجه سطح خطر را بهبود بخشد (جدول .)2

بهعنوان یک راهکار مدیریتی میتواند بهه عنهوان یهک عامهل مههم در

محمد زید و همکارانش نیز در مداخله آموزشی نظریه محور خود

تلییر رفتارها و عادات فرد در نظر گرفته شهود و درنتیجهه حمایهت

بر رو کاربران رایانه نشان دادند که نمره سطح ریسک محاسبه شده

سرپرستان و مدیران از این موضو میتوانهد فوایهد بهیشهمار را بهه

به شیوه  RULAبعد از مداخله آموزشی کاهش داشته اسهت و نمهره

دنبال داشته باشد .بنهابراین بهه نظهر مهیرسهد اسهتفاده از دورههها

سطح ریسک 1و  5از این شیوه ارزیابی در قبل از مداخله پس آموزش

آمههوزش اصههول ارگونههومی در محههیا کههار بههرا کارکنههانی کههه بهها

بهطورکلی حذا گردید (.)36

ترمینههالههها بصههر در ارتبههاط هسههتند ،ضههرور اسههت .همچنههین

رسول زاده و غالم نیا نیز در تحقی خود بر رو کارکنان پایانهههها

همکار متخصصین ارگونومی با مدیران میتواند در انتخاب صحیحتر

بصر به این نتیجه رسیدند که آموزش ارگونومی مبتنی بر شیوهها

وسایل و ابزارها کار و درنتیجه کمک به بهبود پوسهچرها بهدنی
کاربران رایانه مؤثر باشد .عالوه بر آن توصهیه مهیگهردد در مطالعهات
مجله ارگونومی ،دوره  ،3شماره  ،1بهار1331
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در تحقی کریستنسن و همکارانش بر رو کاربران رایانه زن بهاالتر از

صحیح کار با اجزاء مختلن رایانه میتواند بر کاهش نمره سطح ریسک

فعالیت بیش از  %31این افراد به احتمال زیاد میتواند منجر بهه بهروز

52

آتنا رفیعی پور و همکاران
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 همچنین. تشکر و قدردانی می شود،راستا انجام این طرح تحقیقاتی

آینده به بررسی اثربخشی ترکیبی از برنامهههها کنترلهی مهدیریتی و

 ریحانهه، نگارندگان مقاله از همکار صمیمانه خانمها مهتاب فیهروز

.مهندسی در اصالح پوسچرها بدنی کاربران رایانه پرداخته شود

داودآباد فراهانی و آقا امیر الماسی حشیانی نهایت تشکر و سهپاس

تشکر و قدردانی

.را دارند

به این وسیله از حمایت مالی و معنو معاونت پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی اراک و همچنین راهنمایی جناب آقها دکتهر حکمهتپهو در
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Effectiveness of ergonomics training in decreasing the risk of musculoskeletal disorders
based on rapid upper limb assessment among computer operators
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Abstract
Introduction: Musculoskeletal disorders are one of the leading problems among computer users. They have attracted
increasing attention over years and different solutions have been proposed for their resolution. This study evaluated the
effects of ergonomic training on reducing the risk of musculoskeletal disorders in computer users.
Materials and Methods: This study was conducted among the office workers of a university. A total of 110 computer
operators were randomly selected and allocated to intervention and control groups. The intervention group was trained
about the ergonomic principles of working with computers. Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) was used to
investigate the prevalence of musculoskeletal disorders. Moreover, rapid upper limb assessment (RULA) was applied
to determine the risk of musculoskeletal disorders before and six months after training. Data was analyzed using
independent and paired t-test.
Results: The highest frequency of musculoskeletal disorders was seen in the back (55.4%) and neck (54.5%). In
addition, risk assessment before the intervention suggested 31% of the participants to be high-risk. After the training
program, significantly lower risk was detected in the intervention group. No such a significant difference was present
in the control group.
Conclusion: The results of this study showed that corrective actions can reduce the risk of work-related
musculoskeletal disorders (WMSDs). They can thus be implemented to enhance the effectiveness of ergonomic
measures.
Key words: Ergonomic, Computer operators, Training intervention, Musculoskeletal disorders
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