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ارزیابی اختالالت اسکلتی-عضالنی در کاربران پایانه تصویری با روش ارزیابی سریع تنش اداری )(ROSA

فرهاد فراستی ،1محمد صادق سهرابی ،*2محسن
تاریخ دریافت1331/10/11 :

جلیلیان3

تاریخ پذیرش1331/11/14:

چکیده
مقدمه :با افزایش روزافزون مشاغلی که با رایانه سروکار دارند و رشد اختالالت اسکلتی -عضالنی در بین کاربران ایستگاههای پایانههای نمایش تصویری ،اهمیت
ارزیابی و شناسایی ریسک فاکتورهای ارگونومی در محیط کار فزونتر شده است .هدف از انجام این پژوهش ارزیابی اختالالت اسکلتی-عضالنی در کااربران اداری
پایانههای نمایش تصویری بود.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی-تحلیلی  11نفر (  31زن و  34مرد) شرکتکردند که به روش نمونهبرداری تصادفی از کارکنان بخش اداری دانشگاه هنر
اصفهان انتخاب شدهبودند .برای ارزیابی میزان شیوع ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی از پرسشنامه ناراحتیهای اسکلتی-عضالنی کرنال و از روش ارزیاابی ساری
تنش اداری ) (ROSAبرای سنجش ریسک فاکتورهای ارگونومی در ایستگاههای کار پایانههای تصویری استفاده شد.
یافتهها :بنابر طبقهبندی سطح ریسک نهایی به روش  11( %11 ،ROSAنفر) در سطح ریسک کم (امتیاز کمتر از  34( %44 ،)3نفر) در ناحیاه هشادار (امتیااز
بین  3تا  )1و  11( %31نفر) در ناحیه ضرورت انجام مداخله ارگونومی (امتیاز بیشتر از  )1قرار داشتند .متغیرهای جنسیت ،شاخص توده بدنی ،سطح تحصایالت
و سابقهکار دارای تأثیر معنادار بر امتیاز نهایی  ROSAبودند ( .)P> 0/001بین ناراحتی اسکلتی -عضالنی شرکتکننادگان باا امتیااز نهاایی  ROSAرابطاه
معنادار و مثبت وجود داشت (.)r=0/414 ، P >0/001
نتیجهگیری :با توجه به هدفمندی این روش برای سنجش ریسک فاکتورهای کار با رایانه در محیطهای اداری و نتایج بهدستآمده میتاوان باه عناوان ابازاری
مفید برای شناسایی و درجهبندی ریسک ارگونومی در محیطهای اداری امروزی از آن بهره برد.
کلیدواژهها :ارگونومی اداری ،پرسشنامه ناراحتی های اسکلتی-عضالنی کرنل ،روش ارزیابی سری تنش اداری.

 -1عضو هیأت علمی گروه بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایران.
(* -1نویسنده مسئول) عضو هیأت علمی گروه طراحی صنعتی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اصفهان ،ایران .پست الکتونیکیms.sohrabi@aui.ac.ir.:
 -3دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایران.

www.SID.ir

66

فرهاد فراستی و همکاران

Archive of SID

مقدمه

عوامل اصلی ایجاد کننده آن حرکات تکراری انگشتان ،دستها و ما

میزان استفاده از رایانه در بین کارکنان مشاغل گوناگون با سارعت در

ها ،پوسچر استاتیکی نامناسب بدن و فشاار تماسای بار روی ما هاا

حال افزایش اسات .بطاوریکاه در ساال  1001در ساودد  % 00و در

شناخته شده است (.)13 ,4 ,1

کانادا  %00از کارکنان باید بخشی از وظایف روزاناه خاود را باا رایاناه

تاکنون روشهای بسیاری برای ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومی

انجام دهند و همچنین  %40آنها اظهار داشتهاند که هر روز نیز بخاش

معرفی شدهاند که هریک بر مبنای انحراف بدن از پوسچر طبیعی و

اصلی فعالیتهای خود را با رایانه انجام میدهند ،که این نرخ در ساال

عواملی مانند نیروی استاتیکی و دینامیکی وارد شده به بدن ،تکرار،

 1343برای ساودد  % 30و بارای کاناادا  %33و در ساال %10 1334

مدت زمان و سایر عوامل محیطی ،سازمانی و فردی امتیاز نهایی

بوده است (.)1 ,1

ارگونومی موقعیت مورد بررسی را محاسبه کرده و شاخص مداخله را

بیش از  %00درصد از کارکناان بخاش اداری در کشاورهای در حاال

تعیین میکنند(.)14 ,1

توسعه از ناراحتیهاای فیزیکای شاکایت دارناد کاه بسایاری از ایان

میتوان از جمله این روشهای که در محیطهای اداری استفاده شده-

ناااااراحتیهااااا ماااارتبط بااااا اخااااتالالت اسااااکلتی-عضااااالنی

اند به چک لیستهاای گرافیکای ( ،)3 ,1روش ارزیاابی ساری انادام

میباشد .شیوع اختالالت اسکلتی-عضالنی در میان کشورهای در حال

فوقانی ( ،)10 ,11روش ارزیابی ارگوناومی اداری ( ،)11چاک لیسات

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

سری تماس ( )14و روش ارزیابی سری تنش اداری( )13اشاره نماود

رایانه بین  11تا  %10گزارش شده است (.)3 ,1

که هر یک از این روشهای ارزیابی دارای خصوصایات و ویژگایهاای

از میان این دسته اختالالت کمر درد شای ترین گزارش شده است (,1

خاص میباشد که باید با در نظر گرفتن ویژگیهای صنعت مورد نظار

 .)1-4 ,1این اختالالت عامل اصلی از دست رفتن زمان کاار ،افازایش

و کاربران آن مورد استفاده قرار گیارد ،البتاه واضاح اسات کاه هادف

هزینهها و آسیبهای انسانی است (.)4

تمامی این روشها مشخص نماودن ریساک فاکتورهاای ارگوناومی و

در صنعت حدوداً  %40از غرامتهای شغلی پرداخت شده به کاارگران

اراده گزارشات جهت انجام مداخالت و حفا ساالمتی منااب انساانی

مربوط به اختالالت اسکلتی-عضالنی مرتبط با کار میباشد ( .)3ساایر

صنعت است (.)14

عوارض نامطلوب ناشی از گسترش فناوری بیماریهای بصری ناشی از

هدف از انجام ایان مطالعاه ارزیاابی اخاتالالت اساکلتی-عضاالنی در

کار با رایانه ،فشارهای روانی ،بی تحرکی و فرسودگی شغلی مایباشاد

کاربران ایستگاههای پایاناه تصاویری دانشاگاه هنار اصافهان باا روش

( .)10 ,1از میان عوامل فاردی ماوثر بار ایجااد اخاتالالت اساکلتی-

ارزیاابی ساری تانش اداری ( Rapid office strain assessment

عضالنی باید به جنسیت ،سن ،وزن ،مصرف سیگار و الکل اشاره نماود.

) )(ROSAو مشخص نمودن ریساک فاکتورهاای ارگوناومی در باروز

همچنین محققین اصالیتارین عامال مارتبط باا را مادت زماان کاار

این اختالالت میباشد.

(نشستن در پشت میز کار و یا استفاده از رایانه) را شناختهاند (,10 ,1
.)11
از میان مهمترین فاکتورهایی که در شکلگیاری پوساچر بادن تااثیر
بسزایی دارند شکل و محل قرارگیری صفحه کلید و موشواره ،صاندلی
و صفحه نمایشاگر مایباشاند ( . )11 ,11 ,4-1اخاتالالت اساکلتی-
عضالنی در بین کاربران رایانه عموما در ناحیهها انادام فوقاانی ،سار و
گردن و کمر ایجاد میشود.
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مواد و روشها
شرکت کنندگان :در این مطالعه توصیفی-تحلیلای حجام نموناه باا
سطح اطمینان  ،%31توان آزمون  0/40و مقدار خطای مطلا آزماون
 %11تعیین گردیدند .شرکت کنندگان شاامل  11نفار (  31زن و 34
مرد) بودند که باه روش نموناه بارداری تصاادفی از باین افاراد واجاد
شرایط کارکنان بخش اداری غیر هیئت علمی دانشاگاه هنار اصافهان
اعم از رسمی و پیمانی از بین لیست شماره پرسنلی با جادول اعاداد

ارزیابی اختالالت اسکلتی-عضالنی در کاربران پایانه تصویری با...
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تصادفی انتخاب شده که برای انجام وظایف خاود از رایاناه در محایط

ناراحتی در هر اندام بدین صورت است که امتیاز تکرار (هرگز= 1 ،0تاا

کار استفاده میکنند.

 1بار در هفته = 3 ، 1/1تا  4بار در هفته = ، 3/1هر روز= 1و چند باار

ابزار گردآوری دادهها :روش ارزیابی سری تنش اداری ) (ROSAبا

در روز= ،)10امتیاز ناراحتی (3،1و )1و امتیاز تداخل با کار (3،1و )1را

توسعه روشهای ارزیابی پیشین خود و تمرکز بیشتر بار روی فعالیات

در همدیگر ضرب میکنیم .همچنین این ابازار دارای روایای و پایاایی

های کاربران اداری مخصوصا کار باا رایاناه بار مبناای اساتانداردهای

معتبری برای انجام ارزیابیهای ارگونومیکی میباشد(.)10

 CSA standard Z412و ( )EN-ISO 9241, 1997تادوین شاده

روند انجام مطالعه :برای ارزیابی ابتدا کارشناس ارگوناومی در محال

است .روشی قلم-کاغذی با سارعت بااال اسات کاه مایتواناد کمیات

کار تمامی شرکت کنندگان مصاحبهای در خصوص آشنایی با محایط

ریسک فاکتورهاای ارگوناومیکی را مشاخص کناد و گزارشای جهات

کار و جم آوری اطالعات دموگرافیک (شامل :سن ،جنسیت ،وزن ،قد،

طراحی مجدد و بهینه سازی محیط فراهم کند.

میاازان تحصاایالت و سااابقه کااار اداری) انجااام داده و ساا س فاارم

این روش دارای روایی و پایایی باالیی در سنجش ریساک فاکتورهاای

پرسشنامه فارسی ناراحتیهای اسکلتی-عضاالنی کرنال را در اختیاار

ارگونومیکی در محیط اداری کار با رایانه مایباشاد( .)13 ,13مراحال

آنان قرار میداده تا بر مبناای احسااس درد و نااراحتی آن را تکمیال

ارزیابی در این روش شامل سه بخش اصلی میباشد که پس از تکمیل

نمایند .فرم چاپ شاده فارسای روش ارزیاابی ساری تانش اداری بار

هر بخش و مشخص نمودن امتیازها در بخاش هاای صاندلی ،صافحه

مبنای حالت بدنی شرکت کنندگان در محل ایستگاه کار رایانهای آنان

نمایشگر و تلفن ،امتیاز موشواره و صفحه کلید در جداول ،امتیاز نهایی

طب دستورالعمل روش ارزیابی سری تانش اداری تکمیال و دادههاا

 ROSAمشخص خواهاد شاد .نماره نهاایی ایان روش باین 10 – 0

توسط نرم افزار آماری  SPSS V.16مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.

مشخص شده که مقدار امتیاز  3تا  1را سطح هشدار و امتیاز بایش از

الزم به ذکر است جهت تعیین تاثیر شاخص توده بدنی بر امتیاز روش

 1را ضرورت انجام اقدام مداخلهای تعیین شده است(.)13

ارزیابی سری اداری این شااخص باه صاورت الغار (کمتار از ،)14/1

پرسشنامه فارسی ناراحتی های اساکلتی-عضاالنی کرنال ()CMDQ

نرماال ( 14/1تاا  ،)14/33اضاافه وزن ( 11تاا  )13/33چاا ( 30تاا

ابزاری کارا در بررسی میزان ناراحتیهای اسکلتی-عضالنی اسات کاه

 )33/33و چاقی مرضی ( 40و بیشتر) طبقهبندی شده است(.)11

اطالعاتی در خصوص وجاود و شادت احسااس درد و نااراحتی ،را در

برای مشخص نمودن رابطه بین متغیرهای دموگرافیک با امتیاز نهایی

اندامهای گردن ،شانه ،قسامت فوقاانی پشات ،قسامت فوقاانی باازو،

روش ارزیابی سری تنش اداری از آزمون آنالیز واریانس و تعیین رابطه

قسمت تحتانی پشت ،ساعد ،م  ،باسان ،ران ،زاناو و قسامت تحتاانی

بین نتایج ناراحتیهای اسکلتی-عضالنی کرنال و امتیااز نهاایی روش

پشت به صورت خود گزارشدهی فراهم میکند .نحوه محاسبه مقادار

ارزیابی سری تنش اداری از آزمون پیرسون استفاده شد.
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شکل -1بخش  :Aصندلی (ارتفاع صندلی ،عمق نشیمنگاه ،دسته صندلی ،پشتیبانی کمر و مدت زمان).

شکل  -2بخش  :Bصفحه نمایشگر و تلفن و مدت زمان.
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شکل  -3بخش  :Cموشواره ،صفحه کلید و مدت زمان.

یافتهها
نتایج توصیفی میازان شادت اماواا ماایکروویو برحساب محالهاای

سایر نتایج بدست آمده از امتیاز نهایی روش ارزیاابی ساری اداری باه

مختلف دانشگاه در جدول  3اراداه شاده اسات .نتاایج نشاان داد کاه

تفکیک متغیرهای دموگرافیک تعیین شده در جادول  1نماایش داده

اختالف میزان شدت امواا مایکروویو برحسب محلهای مختلف اندازه

شده است.

گیااری در سااطح دانشااگاه معناایدار ماایباشااد( .)P =0/0001نقاااط

برای مقایسه بین نتایج ارزیابی روش سری اداری و ناراحتی اسکلتی-

شرکتکنندگان شاامل  31زن باا میاانگین سان ( )31/13 ± 1/01و

عضالنی کرنل امتیاز درد و ناراحتی بر مبنای نماره دهای اساتاندارد و

 34مرد باا میاانگین سان ( )31/04 ± 0/1بودناد .ساطح تحصایالت

توصیه بارای ارزیاابی روش ساری اداری ،امتیااز نااراحتی اساکلتی-

شرککنندگان شامل  1نفر سیکل 14 ،نفر دی لم 13 ،نفر قول دی لم،

عضالنی به صورت تجمعی در چهار ناحیاه )1 :پشات و انادام فوقاانی

 13نفر لیسانس و  1نفر فو لیسانس باود .ساایر مشخصاات جامعاه

(قسمت فوقانی پشت  +شانه ها  +قسامت تحتاانی پشات  +ران هاا +

هدف در جدول  1نشان داده شده است.

باسن) )1 ،گردن و قسمت فوقانی پشت )3 ،دستها (شانهها  +بازوهاا

سطح ریسک امتیاز نهایی روش ارزیابی سری اداری مشخص کرد کاه

 +ساعدها  +م ها) و  )4تمام بدن محاسبه شد.

 11( %11نفر) در سطح ریسک کم (امتیاز کمتر از  34( %44 ،)3نفر)

جدول  3نشاندهنده میانگین امتیاز در این چهار ناحیه و رابطه آن باا

در ناحیااه هشاادار (امتیاااز بااین  3تااا  )1و  11( %31نفاار) در ناحیااه

امتیازهای صندلی ،صفحه نمایشگر و تلفن ،موشواره و صافحه کلیاد و

ضرورت انجام مداخله ارگونومی (امتیاز بیش از  )1قرار دارند.

امتیاز نهایی روش سری اداری میباشد.
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جدول  -1مشخصات دموگرافیک شرکتکنندگان
متغیر

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

سن (سال)

33/33

7/2

23

32

27/33

0/30

23/03

30/98

11/32

6/81

1

29

شاخص توده بدنی
)

(

سابقه کار (سال)

جدول  -2نتایج ارزیابی روش سریع تنش اداری شرکتکنندگان ()n=71
امتیاز نهایی ROSA
امتیاز < 3

≤3امتیاز< 3

امتیاز ≥ 3

درصد

درصد

درصد

زن ()n=37

9/1

9/1

93/9

3/62

مرد ()n=30

33/3

07/1

17/6

3

1/32

نرمال ()n=31

02

03/1

12/8

2/63

1/23

اضافه وزن ()n=18

13/3

26/3

63/1

0/39

1/31

چاق ()n=21

3

3

133

6/71

1/23

سیکل ()n=2

3

33

33

3

1/01

دیپلم ()n=20

3

12/3

97/3

3/86

1/3

فوق دیپلم ()n=18

13/9

26/3

37/8

0/63

2/11

لیسانس ()n=18

26/3

32/7

21

3/26

1/29

فوق لیسانس ()n=7

133

3

3

1

3

کمتر از  13سال ()n=30

00/1

33/3

23/6

2/92

1/08

 13تا  23سال ()n=23

3

29

72

3/00

1/60

بیشتر از  23سال ()n=12

3

3

133

6/3

1/17

متغیر دموگرافیک

جنسیت
شاخص توده
بدنی

سطح تحصیالت

سابقه کار

میانگین

انحراف معیار
1/92

P_value

*

P > 3/331

P > 3/331

P > 3/331

P > 3/331

* آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی داری 3/33
جدول  -3رابطه ناراحتی اسکلتی -عضالنی شرکتکنندگان با امتیازهای نتایج ارزیابی روش سریع اداری
میانگین
ناحیه بدن
پشت و اندام فوقانی
گردن و قسمت فوقانی پشت
دست ها
تمام بدن

انحراف
معیار

3/79

6/68

3/31

0/13

6/60

7/31

17/13

1/30

امتیاز صندلی
*P > 3/331
r = 3/919

* آزمون پیرسون در سطح معنی داری 3/31
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-

امتیاز صفحه

امتیاز صفحه کلید

نمایشگر و تلفن

و موشواره

-

-

-

-

-

*P > 3/331
r = 3/672

-

-

-

-

*P > 3/331
r = 3/683
-

امتیاز نهایی

*P > 3/331
r = 3/929

ارزیابی اختالالت اسکلتی-عضالنی در کاربران پایانه تصویری با ...
Archive
of SID

بحث
جامعه مورد مطالعه نسبتا جوان بوده ( )31/03 ± 1/1و دارای سابقه

با افزایش سطح تحصیالت میانگین امتیاز نهایی روش ارزیابی ساری

کار ( )11/31 ± 0/31میباشد .میانگین جامعه بر مبنای طبقه بندی

اداری کاهش مییابد .این مقدار برای شرکتکننادگان دیا لم ،فاو

 WHOدارای اضااافه وزن (شاااخص تااوده باادنی براباار بااا (± 1/01

دی لم و لیسانس به ترتیب  4/03 ،1/30و  3/10می باشد .تاثیر معنی

 ))11/04ماای باشااند % 3/3 .از شاارکتکنناادگان دارای تحصاایالت

داری سطح تحصیالت و اخاتالالت اساکلتی -عضاالنی نیاز همانناد

تکمیلی % 13/0 ،تحصیالت دانشگاهی و بقیه دارای مادرک دیا لم و

مطالعاتی که در حوزه این اختالالت انجام شاده اسات بدسات آماده

سیکل می باشند .میانگین امتیااز نهاایی روش ارزیاابی ساری اداری

است ( ،)P > 0/001البته این یافته بر خالف یافتاه هاای چوبیناه و

( )4/31 ± 1/11می باشد کاه از نظار تحلیال ریساک ارگوناومی در

همکاران در سال  1011اسات کاه مایتاوان دلیال آنارا تفااوت در

ناحیه هشدار قرار دارد.

پراکندگی سطح تحصیالت در بین شرکتکنندگان دانست (.)1

یافتههای بدست آمده بیانگر تااثیر جنسایت بار امتیااز نهاایی روش

در این مطالعه هم مانند پژوهشهاای ساونه رابطاه باین امتیازهاای

ارزیابی سری اداری و ناراحتی اسکلتی -عضاالنی شارکت کننادگان

صندلی ،صفحه نمایشگر و تلفان ،موشاواره و صافحه کلیاد و امتیااز

می باشد ( .)P > 0/001البته تاثیر جنسیت بار امتیااز نهاایی ساایر

نهایی روش سری اداری با ناراحتیهای اساکلتی -عضاالنی گازارش

روشهای ارزیاابی ارگوناومی و یاا اخاتالالت اساکلتی -عضاالنی در

شده دارای رابطه معنیداری مثبت و مستقیم میباشند .میازان ایان

مطالعات پیشین نیز شناخته شده است .از دالیل این تاثیر مایتاوان

رابطه بین مجموع تمام ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی بدن با امتیااز

به کوچکتر بودن جثه و حجم ماهیچههاای کمتار زنهاا نسابت باه

نهایی ارزیابی سری اداری ( )r = 0/414بدست آمده ،کاه در مطالعاه

مردان و در معرض ریسک فاکتورهای بیشاتر قارار گارفتن زنهاا در

سونه این مقدار ( )r = 0/344میباشد .با توجه به مقاله سونه در سال

محیط کار اشاره نمود .همچنین اغلب محایطهاای کاار بارای ابعااد

 1011سطح اقدام اولویت مداخله ارگونومیکی نمره  1امتیااز نهاایی

آنتروپومتریکی مردان طراحی شده است (.)11-11 ,3 ,1

روش ارزیابی سری اداری میباشد که در مطالعاه حاضار نیاز %100

نتایج بدست آمده از این مطالعه نشانگر رابطه معنایدار باین ساابقه

افراد چا  %03/1 ،افراد با اضافه وزن %100 ،افراد با سابقه کار اداری

کار و امتیاز نهایی روش ارزیابی سری اداری میباشد (،)P > 0/001

بیش از  10سال و  %11افراد با سابقه کار اداری  10تاا  10ساال در

که همسو با سایر مطالعاتی است که بیانگر رابطه معنیدار بین سابقه

سطح اولویت مداخله ارگونومی قرار گرفتهاند.)13 ,13( .

کار و شاخصهای نهایی سایر روش ارزیابی ارگوناومی هساتند (,11
 .)10در این مطالعات همواره با افازایش ساابقه کاار میازان ریساک

نتیجهگیری

فاکتورهای اختالالت اسکلتی -عضالنی افزایش مییاباد کاه نشاانگر

روش ارزیابی سری اداری روش موثر برای ارزیابی ایساتگاهای کااری

تجمعی بودن عوامل موثر بر بروز اختالالت اسکلتی -عضالنی در بین

اداری میباشد که ریسک فاکتورهای مرتبط با ناراحتی در محیط کار

کاربران است .تاثیر معنیدار بودن شاخص توده بدنی بر امتیاز نهاایی

را می سنجد .با توجه به هدفمندی این روش بارای سانجش ریساک

روش سری اداری ( )P > 0/001و افازایش امتیااز نهاایی هماراه باا

فاکتورهای کار با رایانه در محایطهاای اداری و نتاایج بدسات آماده

افزایش این شاخص نشاانگر تااثیر رشاد چااقی بار باروز اخاتالالت

میتوان باه عناوان ابازاری بارای شناساایی و درجاهبنادی ریساک

اسکلتی -عضالنی همانند مطالعات انجام شده پیشین میباشد (،)14

ارگونومی در محیطهای اداری امروزه از آن بهره برد .البته امید است

چاقی یکی از عوامل کاهش تحرک بدن و سابب افازایش اخاتالالت

در پژوهشهای آتی رابطه بین نتاایج ایان روش باا ساایر روشهاای

اسااکلتی -عضااالنی ماایباشااد و یکاای از دالیاال ریسااک ابااتال بااه

ارزیابی ارگونومی مورد بررسی قرار گیرد.

ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی در ناحیه تحتانی پشت است (..)1
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Abstract
Introduction: Regarding the increasing growth in jobs dealing with computers and the development of
musculoskeletal disorders (MSDs) among VDT users, the assessment and identification of ergonomic risk factors are
of greater importance. This study aimed to evaluate MSDs among office VDT users.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on 71 participants (37 females and 34 males)
selected randomly among administrative staff of Isfahan Art University. CMD questionnaire was used to assess the
prevalence of MSDs and for measuring ergonomic risk factors ROSA method was employed in VDT stations.
Results: According to ROSA risk levels, 21% (15 participants) were at low risk (score of less than 3), 48% (34
participants) were in the notification area (score 3 to 5) and 31% (22 participants) were in the need area for ergonomic
intervention (score of more than 5). Sex, body mass index, educational level and work experience had significant
impacts on ROSA final score (p<0.001). There was a positive significant correlation between ROSA final score and
MSDs in the participants (p<0.001, r=0.828).
Conclusion: With regard to the purpose of ROSA method for evaluating risk factors of working with computer in
administrative and office settings and the finding of this study, it can be employed as a useful tool in identifying and
ranking ergonomic risks in today office environments.
Key words: Office ergonomics, CMDQ, Rapid Office Strain Assessment.

1. Member of Teaching Staff, Department of Occupational Health, School of Health, Ilam University of Medical Science, Ilam,
Iran.
2. *Corresponding author, Member of Teaching Staff, Department of Industrial Design, Department of Public Health, School of
Architecture And Urban Design, Isfahan University of Art, Isfahan, Iran. Email: ms.sohrabi@aui.ac.ir
3. PhD student in Health Education and Promotion, School of Health, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.

Journal of Ergonomics, Vol. 1, No. 3, Winter 2014

www.SID.ir

74

