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مجله ارگونومی
فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران
دوره  ،2شماره  ،3پائیز 3333

ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتال به اختالالت اسکلتی  -عضالنی کاربران رایانه به روش  RULAو
تأثیر  8هفته تمرینات اصالحی بر کاهش دردهای اسکلتی  -عضالنی

زهرا خدابخشی ،3سیدامین سعادتمند ،2مهرداد عنبریان ،3رشید حیدری مقدم

تاریخ دریافت3333/2/6 :

تاریخ پذیرش3333/31/6:

چکیده
مقدمه :ناراحتیهای اسکلتی-عضالنی ناشی از کار در کاربران رایانه از شیوع باالیی برخوردار است .هدف این مطالعه ارزیابی ارگونومیک خطر ابتالء به اختالالت
اسکلتی -عضالنی کاربران کامپیوتر و تأثیر  8هفته تمرینات اصالحی بر کاهش دردهای اسکلتی -عضالنی بود.
روشها :در مرحله اول وضعیت بدنی و ناراحتیهای اسککلتی-عضکالنی  84نفکر از ککاربران ککامپیوتر ادارات تویسکرکان بکا اسکتفاده از روش  RULAو

مواد و
پرسشنامه نوردیک ارزیابی شد .در مرحله بعدی  31نفر جهت شرکت تمرینات اصالحی به دو گروه  31نفری کنترل و تجربی تقسکی و پکس از  8هفتکه مجکدد
ارزیابی شدند .دادهها با استفاده از روش آماری  tمستقل و همبسته تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها :میزان شیوع درد به ترتیب در نواحی گردن ،کمر ،شانه ،ناحیه پشت ،مچ دست ،آرنج و زانوها درصد باالیی در افراد مورد مطالعه مشاهده شد .در واکاوی
پوسچر 63/3 ،و  13/6درصد آزمودنیها به ترتیب در اندامهای چپ و راست در سطوح اقدامی دو 32/2 ،و  44/3درصد در سطح اقدامی سه و  2/4درصد نیکز در
ناحیه راست بدن در سطح چهار قرار داشتند .پس از مداخله برنامه تمرینات اصالحی ،در اندامهای فوقانی گروه تجربی 38/3درصد ( )p=1/113و در اندام تحتانی
 38/7درصد کاهش معنیدار درد مشاهده شد (.)p=1/116
جهگیری :این مطالعه نشان داد فراوانی اختالالت بهویژه در نواحی گردن ،کمر ،شانه ،پشت و مچ دست در گروه مکورد مطالعکه باالسکت و تمرینکات اصکالحی
نتی 
منتخب قادر بود موجب کاهش درد و سطح خطر شود.
دواژهها :روش  ، RULAارزیابی پوسچر ،ارگونومی ،تمرینات اصالحی

کلی

 .3کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد ،بروجرد ،ایران.
 .2کارشناس ارشد تربیتبدنی ,دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد ،بروجرد ،ایران.
 .3دانشیار بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
(*.4نویسندهمسئول) استادیار گروه ارگونومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی همدان ،همدان،ایران .پست الکترونیکیdr_haidari@yahoo.com :
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ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتال به اختالالت اسکلتی – عضالنی...

عوامل زیانآور متعددی در محیطهای کاری وجکود دارنکد ککه سکبب

نرخ نکاراحتی را در کمکر ( 61/3درصکد) و تنکه ( 16درصکد) گکزارش

خستگی ،فرسکودگی ،بیمکاری و هکدر رفکتن انکریی ،هزینکه و زمکان

کردند .این مطالعه بیان داشت که علت این امکر حمکل بکار سکنگین و

میشوند .در این بین اختالالت اسکلتی  -عضالنی از شایعترین خطرها

جابجایی آن با وضعیت بدنی نامناسب میتواند باشد (.)8

و صدمات شغلی ناشی از محیطهای کاری به شمار مکیرونکد ( )3ککه

با ورود رایانه به زندگی و نیز محیطهای شغلی ،اگرچکه باعکت تسکریع

حتی ممکن است موجب ناتوانی حرکتی و ازکارافتادگی نیکز بشکود و

کارها و صرفهجویی در زمان و هزینهها شده اما ماهیت کار با رایانکه از

از این جهت از معضالت اصلی بهداشکت حرفکهای بکه شکمار مکیرود.

یکسو و عدم رعایت اصول بهداشت حرفهای و ارگونومیکی کار با ایکن

شیوع و اهمیت پرداختن به اخکتالالت اسککلتی -عضکالنی شکغلی در

فناوری و صرف زمان زیاد اسکتفاده از آن سکبب شکیوع بکاال و جکدی

حدی است که سازمان بهداشت جهانی دهه  2111را دهه پیشگیری

اخکتالالت اسکککلتی  -عضککالنی در ککاربران رایانککه از سککوی محققککین

از اختالالت اسکلتی  -عضالنی نامیده و اداره بهداشت و ایمنی انگلیس

گزارش شده است .از آنجاکه کاربران رایانکه را گکروه خاصکی تشککیل

کنترل و پیشگیری از این اختالالت را یکی از اولویتهای اصلی خکود

نمیدهند ،توجه به پیشگیری از ابکتال ککاربران امکری ضکروری اسکت

در بهبود و ارتقاء بهداشت حرفهای قرارداده اسکت ( .)2مجموعکهای از

چراکه امروز کمتر شغلی پیدا میشود که بکهنکوعی از رایانکه اسکتفاده

عوامل شغلی مسبب ایجاد اختالالت اسککلتی -عضکالنی هسکتند ککه

نکند .گزارشهایی در دست است که نشان میدهد بیش از  71درصد

میتوان به مواردی چون افزایش فعالیت جسمانی و خسکتگی ،انجکام

مشالل با رایانه سروکار دارند ( .)3اختالالت اسککلتی-عضکالنی انکدام

حرکات تکراری و پوسچر نامناسب حین انجام کار اشاره کرد (.)3

فوقانی بهخصوص سندرم تونل کارپال بهعنوان شایعترین مشکالت در

برخی مطالعات ،پیامد اختالالت اسککلتی -عضکالنی بکه شکیوع درد و

بین پرسنل صنایع و ادارات آمریکا و کشورهای توسکعهیافتکه گکزارش

محل درد اشاره داشتهاند که ممکن است به وضعیت ایستادن ،عکادات

شده است ( .)31همچنین دردهای ناشکی از ککار بکا رایانکه در کمکر و

اشتباه شغلی و سایر عوامل دموگرافیکی مرتبط باشد ( .)4برای نمونه،

اندام فوقانی بهویژه در گردن و مچ دست از سوی محققین بیکانشکده

مطالعه  Meijsenو  )2117( Knibbeنشان داد که شیوع اخکتالالت

است ( 3و .)33

اسکلتی  -عضالنی بین پرسنل مراقبکتهکای بهداشکتی در مقایسکه بکا

در فرایند انتقال و استفاده از رایانه از کشورهای توسعهیافته به

افراد عمومی جامعه بیشتر است در حدی که حتی بکا برخکی مشکالل

کشورهای درحالتوسعه ،توجه به عوامل انسانی یا ارگونومی در

اسکترسزا ،صکنعت و سکاختمان قابکلمقایسکه بکود ( Lindfors .)1و

بهرهبرداری از این فناوری بهنوعی مغفول مانده است ( .)32این امر

همککاران ( )2116گکزارش کردنکد ککه  83درصکد دنکدانپزشککان،

سبب بروز درجاتی از ناسازگاری فیزیکی و روانی بین محیط و ابزار

بهداشتکاران دهان و دندان و پرستاران دندانپزشکی دچار اخکتالالت

کار با کاربران رایانه شده است که نتیجه آن بهصورت اختالالت

اندام فوقانی و وجود درد در اندام فوقکانی بودنکد ککه ناشکی از فشکار و

جسمانی در کاربران بروز میکند .بنابراین توجه به عوامل انسانی در

وضعیت پوسچر کاری است ( .)6گاهی اوقکات نیکز دردهکای ناشکی از

ایستگاههای کار با رایانه سبب حفظ سالمت نیروی کار و افزایش

اختالالت اسکلتی ک عضالنی مرتبط بکا محکیط ککاری و عکدم رعایکت

بهرهوری خواهد شد .در نیل به این منظور و پیشگیری از ابتال به

موازین ارگونومیکی وجود دارند ککه بسکیار پرهزینکه بکوده و در زمکره

مشکالت اسکلتی و عضالنی در محیطهای کاری و بهخصوص در

مشکالت بهداشتی و پزشکی اصلی جامعه بشری نظیکر کمکردرد قکرار

کاربران رایانه ،محققین فراوانی از روش  RULAبرای ارزیابی پوسچر

میگیرند .ارتباط شغل با اختالالت اسکلتی – عضالنی نظیر کمکردرد

باهدف مشخص کردن ریسک بروز اختالالت اسکلتی -عضالنی

در کارگران ساختمانی و درد شانه و گردن در کارگران اداری ،بهطکور

استفاده و نیز اثرگذاری مداخالت متنوع ارگونومی بر پوسچر و

وسیعی گزارش گردیده است ( .)7رحیمیکان و همککاران نیکز شکیوع

اختالالت اسکلتی-عضالنی را در محیطهای کاری مختلف و کاربران

اختالالت اسکلتی عضالنی و سطح ریسک ابتال بکه ایکن اخکتالالت در

رایانه سنجیدهاند ( .)31-33برای نمونه Remple ،و همکاران در سال
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 243جوشکار یک صنعت تولید سازههکای فلکزی بررسکی و بیشکترین
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زهرا خدابخشی و همکاران

را اعمال و نتایج درمانی و اصالحی را به مدت یک سال پیگیری

ابتکککدا اخکککتالالت اسککککلتی -عضکککالنی و ریسکککک فاکتورهکککای

کردند .نتایج آنان نشان داد که تعدیل ایستگاههای کاری قادر بود

قسمتهای مختلف بدن بکه روش Rapid Upper Limb ( RULA

میزان درد ناشی از کار با رایانه در اندام فوقانی را کاهش و از

 )Assessmentمشخص شد .برای شرکت در تمرینات اصالحی (اقدام

اختالالت

مداخله ای) تعداد  31نفکر اعکالم آمکادگی نمکوده ککه پکس از کسکب

اسکلتی-عضالنی کاربران مورد مطالعه آنان پیشگیری کند ( .)31از

رضایتنامه کتبی بهصکورت تصکادفی بکه دو گکروه مسکاوی کنتکرل و

میان اقدامات مداخلهای مختلف ،حرکات و تمرینات بدنی در

تجربی تقسی شدند.

محیطهای کاری بهطور اع و در مورد کاربران رایانه بهطور اخص

معیارهای ورود به تحقیق شامل یکک سکال سکابقه ککار و حکداقل 32

توجه اندکی را به خود اختصاص داده است .عدم آگاهی کافی از

هفته سابقه وجود اختالالت اسکلتی-عضالنی در ناحیکه گکردن ،شکانه

وضعیتهای کاری مناسب که منجر به ضعف و اختالل در عملکرد

کمر ،آرنج ،مچ دست با تائید پزشک بود و معیارهای خروج از تحقیکق

عضالت بدن میشود ،یکی از عوامل اصلی بروز اختالالت

شامل سابقه عمل جراحی مهرهها و اندامهای فوقانی و تحتانی ،تومکور

اسکلتی -عضالنی در کاربران رایانه است .تمرینات اصالحی ،بخشی از

ستون فقرات ،سابقه شکستگی لگن و ستون فقرات ،پوکی اسکتخوان و

تربیتبدنی است که به دنبال اصالح یا کمک به برطرف شدن

بارداری بود.

ضعفهای ناشی از عملکرد عضالنی و پوسچرال از طریق طراحی

برای تعیین شیوع اختالالت اسکلتی -عضالنی مرتبط با کار و نکواحی

تمرینات و حرکات ورزشی دقیق و مناسب است.

درد در بدن از پرسشنامه نوردیک ( )Nordicاستفاده شد (.)38

در سالیان اخیر ،اسکتفاده از تمکرین و ورزش بکهطکور گسکتردهای در

برای ارزیابی پتانسیل ریسک ایجاد اختالالت اسکلتی  -عضالنی انکدام

درمان کمردرد ( )36و عاملی برای برگشت به کار بهعنکوان بخشکی از

فوقانی در افراد مورد مطالعه روش  RULAبه کار برده شد .این روش

مراقبتهای شغلی و ککاهش دردهکا و اخکتالالت عضکالنی– اسککلتی

مشاهدهای توسط  McAtamneyو  Corlettدر سال  3333ارائه شد

ناشی از کار موردتوجه بوده است ( .)37تعداد معدودی از این دسته از

که ریسک فاکتورهای نهایی ارزیابیشده در این روش بر اساس تعکداد

مطالعات ه از تمرینکات ورزشکی در ککاهش درد در انکدام فوقکانی و

حرکات ،کار عضالنی استاتیک ،وضعیتهای بدنی و اعمال نیکرو حکین

پیشگیری از مشکالت عضالنی کاربران رایانه استفاده ککردهانکد ( 34و

انجام کار تعیین میشوند .در روش مشاهدهای  RULAبکه مکدت 21

 .)31علیرل اینکه در حوزه بهداشت حرفهای توجه بیشتری به تمرین

دقیقه کار هر فرد زیر نظر گرفته میشود و وضعیت بکدنی انکدامهکای

و ورزش با رویکرد پیشگیری از بروز مشکالت جسمانی و حتی روانکی

گوناگون بدن مشاهده شده و بدترین و یکا پرتعکدادترین آنهکا مکورد

در محیطهای کاری معطوف شده است امکا ککافی نیسکت بکهویکژه در

ارزیابی قرار میگیرد .سپس ایکن وضکعیتهکای بکدنی بکا اسکتفاده از

کاربران رایانه فلذا ضرورت پرداختن به اثربخشی این اقدام مداخلکهای

دیاگرامهای وضعیت بدنی اندامهای مختلف و جکداول مربوطکه امتیکاز

در مشالل و کاربران رایانه و برجسته ککردن جنبکههکای مختلکف آن

گذاری میشوند .بدینصورت که از اعداد برای کدگذاری وضعیت بدنی

جدی است .هدف این مطالعه ارزیکابی ارگونومیکک ریسکک ابکتال بکه

اندامهای بدن شامل بازو ،ساعد ،مکچ و همچنکین گکردن ،تنکه و پاهکا

اختالالت اسکلتی -عضالنی کاربران رایانه ادارات شهرستان تویسرکان

استفادهشده و دامنه حرکتی اندامهای فوقکانی بکدن بکه چنکد ناحیکه

و تأثیر  8هفته برنامه تمرینات اصالحی بر کاهش دردهکای اسککلتی-

تقسی شده است .بهطوریکه عدد  3برای ناحیهای با کمترین انحراف

عضالنی بود.

از وضعیت بدنی طبیعی و حداقل خطر بروز اختالالت اسکلتی عضالنی
و عدد بزرگتر برای ناحیههایی بکا انحکراف بیشکتر از وضکعیت بکدنی

روشها
موادو 

طبیعی و خطر بیشتر بروز اختالالت اسکلتی عضالنی در نظکر گرفتکه

این تحقیق توصکیفی و مداخلکهای ،بکر روی  84نفکر ککاربر رایانکه بکا

میشود .امتیاز نهایی سطح ضرورت اجرای برنامه مداخله ارگونومیکک
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 2116چهار نوع اقدام مداخله در ایستگاههای کاری در کاربران رایانه

میانگین سنی  33/3سال شکالل در ادارات تویسکرکان انجکام گرفکت.
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امتیاز وضعیت بدنی اندامهای گوناگون با یکدیگر ادلام شده و سرانجام

تمرین  -2فرد در حالت ایستاده ،با خ کردن زانکو یکک پا را از پشت

با در نظر گرفتن فعالیت عضالنی و نیروی اعمال شکده امتیکاز نهکایی

میگرفت و با دست دیگر تعادل خویش را با استفاده از صندلی حفکظ

بهعنوان شاخص ریسک بروز اختالل محسوب میشود .امتیکاز نهکایی

کرده و عضالت خ کننده ران را تحت کشش قرار میداد .این حرکت

کسب شده مبین سطح اولویت اقدامات اصالحی خواهد بود :سطح :3

با پای دیگر نیز انجام میشد.

امتیاز نهایی  3یا  2مشخص میسازد که اگر وضعیت بدنی برای مدت

تمرین  -3جهکککت کشش باهکککدف افزایش انعطکککافپکککذیری عضالت

زمان طوالنی تکرار نگردد یا به همان وضعیت باقی نماند ،قابکل قبکول

همسترینﮓ ،فرد زانوی صاف مکینشسککت درحککالیکککه زانوی دیگر در

است .سطح  :2امتیاز نهکایی  3و  4مشکخص مکیکنکد ککه بررسکی و

حالت فلکشن بود .فرد سکعی مکیککرد دسکتهکا را به نوک پنجه پای

تحقیق دقیقتری روی وضعیت بدنی یا پوسچر باید انجام شود و ایجاد

خود نزدیک کند و این حرکت را با پای دیگر نیز انجام میداد.

تغییرات و مداخالت ارگونومیکی ممکن است ضروری باشکد .سکطح :3

تمرین  -4فرد در حالت ایستاده سعی می کرد یک پا را از زمین جدا و

امتیاز نهایی  1و  6مشکخص مکیسکازد ککه تحقیکق بیشکتر و ایجکاد

آن را بر روی سطح بلند قککرار دهککد .در این وضعیت وی تنها بر روی

تغییرات و مداخالت ارگونومیکی در آینده نزدیک بایکد صکورت گیکرد.

یککک پا قرار داشت ،با خ کردن تنه بر روی پای روی زمین و پای باال

سطح :4امتیاز نهایی  7یا بیشتر مشخص میسازد که مطالعه بیشکتر،

آورده شده ،حرکت کشش را در هر دو طرف انجام می داد .هکدف ایکن

ایجککاد تغییککرات و مککداخالت ارگونککومیکی فککوراً بایککد انجککام

تمکککککککککرین کشش برای افزایش طول عضالت ناحیه کمر و عضالت

شود (.)33

همسترینﮓ بود.

پروتکل تمرینات اصالحی :پس از انجام آزمونها و معاینات

تمرین  -1آزمودنی در حالت طا باز ،زانوها و رانهکایش را خ و کف

پیشآزمون ،افراد مورد مطالعه گروه تجربی در یک برنامه تمرینی به

پاها را بر روی زمین قرار میداد .درحالیکه دستها بر روی سینه قرار

مدت  8هفته ،هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت  61دقیقه

داشت ،به آرامی به حالت نشسته درمی آیکد .این تمرین بکرای تقویکت

انجام گردید شرکت کردند .گروه کنترل در این مدت هیچگونه تمرین

عضالت ناحیه شک انجکککام مک کیشکککد .در تمرین بعدی جهت تقویت

اصالحی و فعالیت بدنی خاصی را انجام ندادند .برنامه تمرینی براساس

عضالت ناحیه شک  ،فرد درحالیکه در وضعیت ابتدایی تمکرین قبلکی

اصول حاک بر عل تمرین نظیر شدت و مدت تمرینات با رعایت اصل

بود (طا باز با زانوهای خ شده) سکعی مکیککرد کمر را به زمین فشار

اضافهبار ( )Overloadطراحیشده بود .آزمودنیهای گروه تجربی پس

دهد.

از گرم کردن در برنامه اصلی شرکت کردند .شدت تمرین برای هر
آزمودنی بر اساس آستانه تحملپذیری تمرین آزمودنیها کنترل

ب -حرکات ناحیه شانه:

میشد .مجموعه تمرینات اصالحی بهطورکلی شامل چهار دسته

برنامه تمرینی این گروه شامل :گکرم ککردن بکدن و اجکرای تمرینکات

تمرینات مختلف برای  4بخش بدن که بیشترین درصد مشکالت

اختصاصی اصالحی که شامل حرکات کششکی و تقکویتی ،حرککات بکا

آزمودنیهای این تحقیق را دارا بود را شامل میشد و بهطورکلی

توپ سوئیسی ،بارفیکس ،دمبل و توپ آویخته از سقف بکود .تمرینکات

دربرگیرنده حرکات کششی و تقویتی عضالت بود .جزئیات تمرینات

کششی باهدف افزایش انعطافپذیری بافتهکای نکرم مفصکل ،ککاهش

برای نواحی مختلف به شرح ذیل بود:

خشکی و به دنبال آن کاهش درد و تمرینات قکدرتی باهکدف افکزایش
قدرت عضالت ناحیه باالیی شانه و تمرینکات بکا تکوپ جهکت افکزایش

الف -حرکات ناحیه کمری:

حس عمقی انجام گرفت.

تمرین  -3طکککا بکککاز خوابیدن و آوردن ران و زانوها به طکککرف سینه

در جلسات اول تمرینات بازمان  41دقیقه و سپس بهمرور بکا افکزایش

(فلکشن ران و زانوها) برای ایجاد کشش و افزایش انعطافپکذیری عضالت

بار و مدت زمان انجام کشش و تکرار بکاالتر و مکدت زمکان اسکتراحت
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جهت کاهش خطر اختالالت اسکلتی  -عضالنی را مشخص مکیسکازد.

بازکننده ستون فقرات کمری باهدف افزایش دامنه حرکتی کمر.

۴۷
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زهرا خدابخشی و همکاران
کمتر با توجه به افزایش توانایی افراد به  61تا  71دقیقکه رسکید و در

تمرینات کششی اجرا شد .برخی از تمرینکات انجکامشکده در شککل 3

پایان بازگشت به حالت اولیه (سرد کردن) حکدود  1تکا  31دقیقکه بکا

آورده شده است.
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شکل  : 1نمونهای از تمرینات کششی و قدرتی ناحیه شانه (اقتباس :محمودی و همکاران)41( )4112 ،
ج -حرکات ناحیه پشت:

روش اجرای تمرینات این گروه به این شکل بود که پس از گرم کردن

در این گروه  7تمرین در نظر گرفته شده بود که ترکیبی از تمرینات

بدن ،ابتدا تمرینات کششی و سپس تمرینات تقویتی اجرا میشدند.

تقویتی ،کششی و فعالیتهای تحرکبخشی بود .تمریناتی که بهمنظور

برنامه تمرینات کشکشی از  31ثانیه در آلاز تمکرینات به  31ثانیه در

تقویت عضالت راست کننده فقرات تجویز شدند بر اساس شواهد

پایان دوره تمرینی افزایکش مییافت.

 Moffroidو همکاران بود (21و .)23بهمنظور تقویت عضالت ستون

تمرینات تقویتی ایزومتریک از مدت زمان  31ثانیه انقباض در شروع

فقرات و کاهش دردهای پشتی ،طبق توصیههای )22( McKenzie

تمرینات به  21ثانیه در انتهای تمرینات افزایش پیدا کرد .همچنین

 )23( Mooreتمرینات رترکشن گردنی استفاده شد .تمریناتی نیز که

تمرینات ایزوتونیک از  6تکرار در شروع به  31تکرار در انتهای دوره

بهمنظور کشش عضالت بین کتفی و عضالت سینهای استفاده شد

تمرینی افزایش پیدا کرد .تمرینات تقویتی در هر جلسه سه ست

توسط  Wangو همکاران اعتبار یابی شده است (.)24

تکرار میشد (.)21
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ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتال به اختالالت اسکلتی – عضالنی...
د -حرکات ناحیه گردن:

شده بود ،به مدت پنج دقیقه بهترتیب به گرمکردن و سردکردن بدن

در این بخش از حرکات ،چهار تمرین ترکیبی (کششی ،مقاومتی و

میپرداخت .تمامی تمرینات با توجه به ویژگیهای فردی هر آزمودنی

تحرکبخشی) گنجانیده شد .اجرای این تمرینات در بین 61-31

و رعایت اصل اضافهبار تدریجی در تعداد تکرارها و مدت زمان

دقیقه بهطول میانجامید .در ابتدا و انتهای هر جلسه تمرینی نیز هر

نگهداری و اضافه کردن به قطر رولهای فومی بود که برای تمرینات

آزمودنی مطابق با دستورالعملی که از قبل در اختیار وی قرار داده

گردن بهکاررفته بود (شکل .)2

۴۹
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شکل  : 4نمونهای از تمرینات ناحیه گردنی (اقتباس :صیدی)42( )4112 ،

جهت تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوریشده از آزمونهای

بود از 23/8 :درصد آزمودنیها زیر  31سال 23/8 ،درصد بین  31تا

کولموگروف  -اسمیرنف جهت تعیین توزیع طبیعی دادهها و

 31سال 21 ،درصد بین  31تا  21سال 8/3 ،درصد بین  21تا 21

آزمونهای  tوابسته و مستقل برای تحلیل فرضیات تحقیق مبنی بر

سال و  33/3درصد باالی  21سال سابقه کار در پست اپراتوری رایانه

اثربخشی تمرینات اصالحی بر اختالالت اسکلتی-عضالنی و درد

در ادارات تویسرکان را داشتند 13/1 .درصد کاربران رایانه ادارات

استفاده شد (.)p< 1/11

تویسرکان مرد و  41/1درصد زن بودند 33 .درصد کاربران رایانه
مجرد و  83درصد متأهل بودند 13/6 .درصد آزمودنیها دارای مدرک

یافتهها


لیسانس 23/8 ،درصد فو لیسانس و باالتر  34/3 ،درصد فو دیپل و

نتایج پرسشنامه نوردیک :برخی اطالعات توصیفی آزمودنیها عبارت

 2/4درصد زیر دیپل و دیپل بودند 36/7 .درصد کاربران رایانه ادارات
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رایانه اظهار داشتند که  33درصد آنها دارای فعالیت ورزشی و 83

عضالنی :بعد از انجام پروتکل  8هفتهای تمرینات اصالحی در اندام

درصد فعالیت مستمر ورزشی نداشتند.

فوقانی نتایج مقایسه پیشآزمون و پسآزمون نشان داد که فراوانی

بررسی فراوانی درد نواحی مختلف بدن در کاربران رایانه ادارات

درد ناشی از اختالالت اسکلتی – عضالنی آزمودنیهای گروه تجربی

تویسرکان در  32ماه گذشته نشان داد که بیشترین فراوانی در نواحی

به میزان  38/3درصد کاهش داشته است (.)t=4/3 , p=1/113

مختلف بدن کاربران رایانه مربوط به ناحیه گردن با  16درصد است.

درحالیکه در اندام تحتانی ،فراوانی درد به میزان  38/7درصد کاهش

نواحی کمر ،شانه ،پشت ،مچ دست ،آرنج و زانو به ترتیب در مراتب

نشان داد ( .)t=3/2, p=1/116این درحالی بود که در مقایسه مقادیر

بعدی قرار داشتند (جدول .)3

پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل تغییر قابلتوجه و معنیدار

ازنظر شیوع اختالالت با در نظر گرفتن سابقه کاری ،بیشترین میزان

آماری مشاهده نگردید ( جدول .)3

شیوع در ناحیه شانه ( 33/2درصد) مربوط به کارمندان با سابقه کاری

در مقایسه میزان تغییرات دو گروه کنترل و تجربی در اندام فوقانی

باالی  21سال و کمترین در ناحیه زانو( 6درصد) مربوط به کارمندان

تغییرات معنیدار در اندام فوقانی ( )p=1/112و اندام تحتانی

با سابقه کاری بین  21تا  21سال مشاهده شد (جدول .)3

( )p=1/12مشاهده شد .براین اساس ارائه تمرینات اصالحی بر بهبود

نتایج روش  : RULAارزیابی نشان داد که وضعیت هر دو بازو ،ساعد

اختالالت اسکلتی-عضالنی کاربران رایانه ادارات تویسرکان تأثیر

هر دو دست ،مچ دست و دست چپ آزمودنیها ،در حین کار با رایانه

معنیداری داشته است (جدول .)3

در وضعیت نسبتاً نرمال قرار دارد .مچ دست و دست راست 6 ،درصد
آزمودنیها وضعیت تقریباً نامطلوبی داشت .در ناحیه گردن و تنه نیز
درصد نسبتاً کمی از آزمودنیها با انحراف  21درجهای در حین کار در
این دو ناحیه روبرو بودند.
اما تلفیق امتیازات محاسبه شده در وضعیت قرارگیری اندامها با
متغیر فعالیت عضالنی و تکرار حرکت و نیز با امتیاز محاسبه شده از
نیروی اعمال شده در حین کار به اندامهای موردنظر و محاسبه امتیاز
نهایی نشان داد که در اندامهای چپ و راست به ترتیب  63/3درصد و
 13/6درصد آزمودنیها دارای امتیازات  3و  4بوده و در سطح  2قرار
داشتند.
طبق تعریف ارائهشده از این سطح ،مطالعه دقیقتری در این زمینه
الزم است و ایجاد تغییرات مداخلهای ارگونومیک ممکن است ضروری
باشد .همچنین  32/2درصد در اندامهای چپ و  44/3درصد در
اندامهای راست دارای امتیازات  1و  6بوده و در سطح  3قرار داشتند
طبق تعریف ارائه شده از این سطح ،مطالعه بیشتر ،ایجاد تغییرات و
مداخلهای ارگونومیک در آیندهای نزدیک نیاز است 2/4 .درصد
آزمودنیها در اندامهای راست بدن نیز دارای امتیاز  7به باال بوده که
در سطح  4قرار داشته و طبق تعریف ارگونومی شغلی ،مطالعه بیشتر،
ایجاد تغییرات و مداخلهای ارگونومیک فوری باید انجام شود (جدول
مجله ارگونومی ،دوره  ،2شماره ،3پاییز 3333

www.SID.ir

بحث
تحقیق حاضر نشان داد که اختالالت اسکلتی– عضالنی در کاربران
رایانه ادارات تویسرکان از شیوع باالیی برخوردار است .بیشترین میزان
شیوع در نواحی گردن ،شانه و کمر میباشد.
نتیجه تحقیق حاضر با نتایج برخی از تحقیقات مشابه همسو بود .برای
نمونه در محمدی و همکاران ،شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی
اندامهای فوقانی ،ارزیابی ریسک ابتال به را در کاربران رایانه یک
شرکت بر با روش  RULAرا بررسی و گزارش کردند که بیشترین
ناراحتی مربوط به کمر ( ،)%81گردن ( ،)%73مچ و دست ( )%73و
شانه ( )%47بوده است (.)3
حبیبکی و همککاران نیکز تکاثیر سکه فکاکتور مداخلکه ارگونکومی روی
وضعیت بدنی و اختالالت اسکلتی عضالنی در کاربران کامپیوتر شرکت
گاز استان اصفهان بررسی و بیشترین میزان شکیوع نکاراحتی و درد را
در نواحی کمر ،گردن ،شانه ،زانو ،مچ دست و پشت بیان نمودند (.)34
 Rempleو همکارانش ( )2116در مطالعه خویش  63درصد
اختالالت اسکلتی-عضالنی و درد گردن ،شانه و اندام فوقانی را در
 263کاربر رایانه تحت بررسی گزارش کردند (.)31
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تویسرکان چپدست و  83/3درصد راستدست میباشند .کاربران

 .)2نتایج تاثیر تمرینات اصالحی بر کاهش در اختالالت اسکلتی-
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۵۱

جدول  : 1شیوع اختالالت عضالنی – اسکلتی در نواحی مختلف بدن در  14ماه گذشته برحسب سابقه کار
سابقهکار

اندامها
گردن

کمر
پشت
مچ دست و دست
آرنج
زانو

فراوانی

3

4

32

31

33

47

درصد

3/6

4/8

34/4

38

31/6

16/4

فراوانی

3

4

31

33

36

44

درصد

3/6

4/8

33/3

33/3

33/3

12/1

فراوانی

1

6

31

33

32

44

درصد

6

7/2

33/3

33/3

34/3

12/1

فراوانی

4

1

31

31

32

43

درصد

4/8

6

33/3

33/3

34/3

48/3

فراوانی

4

4

8

32

8

36

درصد

4/8

4/8

3/6

34/4

3/6

43/2

فراوانی

3

3

7

32

8

33

درصد

3/6

3/6

8/3

34/4

3/6

33/1

فراوانی

3

2

2

1

3

33

درصد

3/2

2/4

2/4

6

3/6

31/6

جدول  :4دیاگرامهای گروه  Aو  Bدر روش  RULAو امتیاز گذاری پوسچر اندام فوقانی و تحتانی
امتیازگذاریطبقدیاگرامA

امتیاز
اندام

0

0

3

4

1

6

7

چپ

86/3

33/3

****

****

****

****

****

راست

73/8

21/2

****

****

****

****

****

چپ

86/3

33/3

****

****

****

****

****

راست

83/3

36/7

****

****

****

****

****

چپ

83/3

31/7

****

****

****

****

****

راست

73/8

34/3

6

****

****

****

****

چپ

****

****

61/1

32/3

2/4

****

****

راست

****

****

12/4

34/1

31/7

2/4

****

چپ

****

****

28/6

47/6

37/3

6

****

راست

****

****

37/3

11

23/4

8/3

2/4

گردن

67/3

32/3

****

****

****

****

****

تنه

76/2

23/8

****

****

****

****

****

پاها

311

****

****

****

****

****

****

امتیاز B

****

****

13/6

36/3

3/1

****

****

امتیاز D

****

****

36/7

13/2

27/4

4/8

****

چپ

****

****

36/7

46/4

26/2

6

****

راست

****

****

34/3

33/3

26/2

37/3

2/4

بازو
ساعد
اندام فوقانی

مچ دست و دست
امتیاز A
امتیاز C

اندام تحتانی
امتیاز نهایی
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شانه

زیر01سال

01تا01سال

01تا01سال

01تا01سال

باالی01سال

مجموع
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۵۲

زهرا خدابخشی و همکاران
جدول  :3تأثیر تمرینات اصالحی بر اصالح اختالالت اسکلتی  -عضالنی
پیشآزمون


پسآزمون


اندام فوقانی

1/6  1/23

1/27



1/37

4/3

1/113

اندام تحتانی

1/28



1/62

1/28



1/38

3/2

1/116

اندام فوقانی

1/63  1/33

1/36



1/63

1/38

1/337

اندام تحتانی



1/62

1/23



1/18

3/47

1/36

گروه
تجربی
کنترل

میانگینوانحرافاستاندارد

اندام فوقانی

 tمستقل
p-value

اندام تحتانی

 tمستقل
p-value

1/28

3/1
1/112
2/44
1/12

رسولزاده و همکاران ( )2118ه بیشترین میزان درد را در کاربران

گذاری به روش  ،RULAباالی امتیاز  4بوده و دارای ریسک

رایانه ،در قسمت گردن و شانه مشاهده کردند .اختالالت در نواحی

فاکتورهای اختالالت اسکلتی-عضالنی ،که نیازمند مطالعه و بررسی

اندام فوقانی و تنه در سایر مشالل مشابه پوسچرال کاربران رایانه نیز

بیشتر و اجرای اقدامات کنترلی و پیشگیرانه جهت اصالح پوسچرهای

موارد مشابه را گزارش کردهاند ( .)27نتایج تحقیق  Schibyeو

کاری و کاهش ریسک فاکتورهای اختالالت هستند .زیرا کاربران رایانه

همکاران ( )3331در راستای بررسی شیوع اختالالت اسکلتی –

ارزیابیشده در این مطالعه ،پتانسیل ابتال به اختالالت اسکلتی –

عضالنی در بین  327اپراتور ماشین خیاطی با استفاده از پرسشنامه

عضالنی را در صورت ادامه کار را با وضعیت موجود خواهند داشت.

نوردیک ،نشانگر شیوع باالیی از عالئ اسکلتی  -عضالنی در شانهها و

در همسویی این نتایج با تحقیقات پیشین ،رسولزاده و همکاران ()27

گردن کاربران بود ( )2116( Lidfors .)28در تحقیق خود در بین

به این نتیجه رسیدند که کاربران رایانه مورد مطالعه آنها دارای

زنان بهداشتکار دهان و دندان انجام گردید ،دریافت که  83درصد

پوسچر کاری قابل قبول نبوده و دارای پتانسیل شغلی ابتال به

دندانپزشکان ،بهداشتیاران دهان و دندان و پرستاران دندانپزشکی

اختالالت اسکلتی– عضالنی هستند .نتایج مطالعه چوبینه و همکاران

دچار اختالالت اندام فوقانی بودند (.)6

( )38بر روی دندانپزشکان نشان داد که عالئ اختالالت اسکلتی-

این مطابقت و گاهی تفاوت در درصد درد نواحی مختلف بدن،

عضالنی را حداقل در یک بخش از دستگاه اسکلتی -عضالنی آنها در

میتواند در تفاوت یا مطابقت نوع شغل ،ساعات استفاده و کار با رایانه،

طول  32ماه گذشته گزارش شده است .همچنین سطح ریسک ابتال

ویژگیهای ارگونومیکی محل کار و موارد مشابه باشد .اما درهرحال

به این اختالالت در آنان در حد متوسط به باال بود .دیانی و همکاران

درصدهای باالی اختالالت گزارش شده شاید نشان از نامناسب بودن

( )23در ارزیابی وضعیت انجام کار به روش  RULAدر یکی از صنایع

وضعیت بدنی در حین کار و حفظ وضعیتهای استاتیکی باشد که

خودرو -نیروی محرکه گزارش کردند که هیچیک از پستهای کاری

باید در اصالح روش و نیز آموزش شاللین توجه بیشتری لحاظ شود.

در سطح ریسک قابل قبول قرار ندارند .در مطالعه آنها اندامهای

ازآنجاکه پوسچر کاری کاربران رایانه عمدتاً در حال نشسته و انجام

گردن ،تنه و پاها در سطح ریسک باالتری نسبت به سایر اندامها قرار

حرکات تکراری است ،بیشتر نواحی گردن ،کمر و اندام فوقانی در

داشتند و البته تفاوت چندانی میان اطالعات حاصل از آنالیز دست

معرض ابتال به اختالالت اسکلتی – عضالنی قرار میگیرد.

چپ و راست برای هر ایستگاه وجود نداشت .نتیجه مطالعه آسایی و

نتایج تحقیق حاضر همچنین نشان داد که  78/6درصد آزمودنیها در

همکاران ( )31باهدف ارزیابی ارگونومیکی پوسچرهای بدنی کارکنان

اندامهای چپ و  81/1درصد در اندامهای راست بر اساس نحوه امتیاز

کارخانه تولید قارچ دزفکول نشان داد که  %64پوسچر ها در گروه 2

مجله ارگونومی ،دوره  ،2شماره ،3پاییز 3333

www.SID.ir

Downloaded from journal.iehfs.ir at 16:13 IRDT on Tuesday April 28th 2015

مقدارtوابسته

معنیداری

سطح

Archive of SID
ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتال به اختالالت اسکلتی – عضالنی...

روش  RULAو انجام مداخالت ارگونومیکی در واحد کنترل کیفیت

اقدامات باعت کاهش درد در ناحیه کمر و پشت شده است ( .)32اما

یک شرکت تولیدی شیشه را بررسی و گزارش کردند که %61

در بین تحقیقات موجود به نقش برنامههای ورزشی و تمرینات

ایستگاههای دارای سطح اقدام اصالحی  3و  %41دارای سطح اقدام

اصالحی برای بهبود وضعیت پوسچری نامناسب کمتر توجه شده

اصالحی  4یعنی نیاز به مداخله ارگونومیکی فوری بودند (.)33

است.

وجود این اختالالت را شاید جزئی از ماهیت مشالل و بهطور

برنامه  8هفتهای تمرینات اصالحی این تحقیق ترکیبی از تمرینات

اختصاصی کاربران رایانه در این تحقیق دانست .تحقیقات تأثیر

قدرتی ،هوازی و کششی جهت بهبود اختالالت اسکلتی  -عضالنی

چشمگیر دو ریسک فاکتور نیرو و تکرار را بر پوسچرهای کاری

کاربران رایانه اجرا شد و در کاهش درد در آزمودنیهای مورد مطالعه

گزارش کردهاند ( .)23در حال حاضر راههای مناسبی برای مقابله با

موثر بود .به نظر میرسد که تمرینات طراحیشده به لحاظ ماهیت

عوارض و صدمات ناشی از آنها وجود و راههای موجود قادر به حذف

قادر بودهاند تا تغییراتی در فعالیت عضالنی نامناسب مرتبط با پوسچر

کامل یا کاهش چشمگیر اثر مخرب این دو فاکتور نیستند چرا که این

کاری نظیر ضعف عضالت ،عدم بهکارگیری صحیح عضالت و

دو ریسک فاکتور در اللب موارد از ویژگیهای ذاتی و الینفک کارهای

وضعیتهای نامناسب پوسچرال هنگام کار بو جود آورند.

فیزیکی هستند .در اللب توصیههای اصالحی و پیشگیرانه برای اصالح

به اعتقاد  )2113( Meyerبهاحتمالزیاد تمرینات قدرتی با ایجاد

ایستگاههای کاری بهجز موارد طراحی ایستگاهها و تجهیزات ،موارد

تغییراتی فیزیولوییکی مانند افزایش پروتئین انقباضی الیاف میوزین و

زیادی مانند پوسچرهای جابجایی در حین نشستن ،حرکت و چرخش

افزایش تراک مویرگی ،طول تاندون عضالت متاثرکرده و در ثبات و

تنه و مواردی از این قبیل به اراده و کنترل کاربر رایانه بستگی دارد.

ایستادگی لیگامنتها نقش دارد .از سویی ،تمرینات کششی باعت

اما چنین موارد ی با توجه به مغایرت با رفتار فردی کاربر رایانه و

تسریع پاسخهای عصبی-عضالنی در مسیرهای حسی عمقی ناشی از

ماهیت کار ،انجام نخواهد شد و یا نوع کار و حوزههای دسترسی

انقباضات ایزومتریک شده و بهعنوان هماهنﮓ و متعادلکننده عضالت

مختلف ،اجرای حرکات در دامنه حرکتی طبیعی را مانع خواهند شد.

موافق و مخالف و نیز افزایش دامنه حرکتی مفاصل میشود (.)34

در مواردی ه که کاربر برای مدتی سعی در اجرای صحیح حرکات

همچنین اجرای حرکات جنبشپذیر و تحرکبخش به مفاصلی که به

داشته باشد به دلیل خستگی ،فشار کار ،و حتی فراموشی ،اللب

محدودیت حرکتی ناشی از کار مبتال بودهاند ،در کاهش ناراحتیهای

احتمال برگشت حالت معمول فرد به وضعیت نادرست به تبعیت از

اسکلتی-عضالنی مورد بررسی در این تحقیق موثر بوده است چرا که

عادات شخصی ،بسیار زیاد است.

به نظر میرسد یکی از علل عمده بروز ناراحتیها اسکلتی-عضالنی در

در این مطالعه نتایج اعمال مداخله حرکتی ،تأثیر مثبت و معنیدار 8

کاربران رایانه استاتیک و تکراری بودن وضعیتهای بدنی در این افراد

هفته تمرینات اصالحی را بر کاهش درد و ناراحتی ناشی از اختالالت

باشد.

اسکلتی – عضالنی بر کاربران رایانه نشان داد .البته اعمال مداخالت

جان بزرگی و همکاران تأثیر  8هفته تمرینات اصالحی را بر اختالالت

ارگونومیکی در ایستگاههای کاری مشالل مختلف و کاربران رایانه از

عضالنی-اسکلتی معلمان بررسی و کاهش معنیداری را در میزان

سوی محققین مختلف موردتوجه بوده است ( .)33-33 ،31 ،33برای

خطر ابتال به ناراحتیهای عضالنی اسکلتی گزارش کردند که با نتایج

مثال Goodman ،و همکاران ( )2111با اجرای اقدامات مداخلهای

تحقیق حاضر همسو بود گرچه نوع شغل متفاوت بود اما بیانگر تأثیر

ارگونومیکی در بین کاربران رایانه مشاهده کردند که پس از مداخله،

تمرینات ورزشی بر اختالالت اسکلتی-عضالنی است ( .)2چنانکه قبالً

ایستگاههای کاری بهبود و نارضایتی ناشی از نامناسب بودن

اشاره شد مطالعات مرتبط با حرکات ورزشی بر اختالالت اسکلتی-

پوسچرکاری کاهش یافته است ( Fanello .)33و )2112( Jousset

عضالنی ناشی از کار بسیار محدود است بهویژه در کاربران رایانه.

ه با بهکارگیری اقدامات مداخلهای ارگونومیکی و برنامههای آموزشی

حبیبی و همکاران تأثیر سه عامل مداخلهای آموزش ،ورزش و نرمافزار
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قرار گرفتند .عزیزی و همکاران ،در تحقیق خود پوسچرهای کاری به

بهطور همزمان در بیمارستانی در فرانسه به این نتیجه رسیدند که این
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زهرا خدابخشی و همکاران
عضالنی- هفته میتواند سبب کاهش ناراحتیهای اسکلتی8 به مدت

اسکلتی و وضعیت بدنی-بر روی سیست رایانه روی اختالالت عضالنی

 البته.ناشی از کار در کاربران رایانه شرکتکننده در این تحقیق شود

 نتایج.در کاربران رایانه شرکت گاز استان اصفهان را بررسی کردند

بهکارگیری تمرینات ورزشی با مداخالت ارگونومیکی نتایج بهتری را

مطالعه آنان نشان داد که مداخله آموزش نسبت به ورزش و مداخله

.خواهد داشت

نرمافزار بیشترین تأثیر را در کاهش مشکالت اسکلتی و عضالنی

آنچه مسل است به دلیل اینکه طراحی تمرینات اصالحی برای للبه

.)34( داشته است که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت زیادی ندارد

 عادات،بر ضعفهای عضالنی ناشی از بهکارگیری اشتباه عضالت

حبیبی و همکارانش حرکات تقویتکننده عضالت اطراف ستون

پوسچرال نامناسب و فقر حرکتی استوار است باید بیشتر موردتوجه

 شاید.فقرات در محیط آب را در برنامه ورزشی خود گنجانیده بودند

 در خاتمه پیشنهاد میشود که در.محیطهای شغلی قرار گیرد

طراحی پروتکل متفاوت تمرین ورزشی علت اصلی این عدم تطابق

تحقیقات بعدی عالوه بر تمرینات ارائه شده در این تحقیق از حرکاتی

 تمرینات اصالحی به کار برده شده در تحقیق.نتایج دو تحقیق باشد

که حس عمقی را تخصصیتر به کار میگیرند و نیز توجه به عوامل

 کششی و تحرک پذیری،حاضر دربرگیرنده حرکات مختلف تقویتی

.روانی مدنظر قرار گیرد

متناسب با اطالعات آنالیز شده آزمودنیها در نظر گرفته شده بود و

تشکروقدردانی

۵۴

نواحی مختلف بدن را در برمیگرفت و شاید به دلیل طراحی دقیقتر
به لحاظ تنوع حرکات در بخشهای مختلف بدن نتایج بهتری را در

نویسندگان این مقاله تشکر و امتنان خویش را از مسئولین محترم

.مقایسه با تحقیق حبیبی نشان داد

.دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد اعالم میدارند

در جمعبندی این تحقیق مشخص کرد که مداخله تمرینات اصالحی
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Abstract
Introduction: The prevalence of work-related musculoskeletal disorders in computer users is high. The purpose of this
study was to evaluate ergonomic assessment musculoskeletal disorders risk in computer users determine the effect of
an eight-week corrective exercises program on reduction of musculoskeletal pain.
Material and Methods: In the first phase of the study, RULA technique and Nordic questionnaires were used to
evaluate postures and musculoskeletal disorders of 84 computer users of Tuyserkan administrations. In the next phase,
30 individuals for participating in a corrective exercises program intervention divided into two groups namely,
experimental (n=15) and the controls (n=15). Subjects were re-evaluated after period of eight weeks. Data was
analyzed using independent and dependent t-tests.
Results: The overall prevalence of pain was seen in neck, lumbar, shoulders, back, carpal and hand, elbow
respectively. In posture analysis, 61.3 and 53.6 percent of subjects were in action level of 2 in left and right limbs
respectively, 32.2 and 44.1 percent of subjects were in action level of 3 and 2.4 percent in level of 4 in right side. After
the corrective exercise intervention, there was 38.3% significantly reduction pain for upper limbs (p=0.001) and 38.7%
for lower limbs (p=0.006).
Conclusion: This study showed that frequency of musculoskeletal problems in neck, lumbar, shoulders, back, wrist
was generally high among our subjects, and selected corrective exercises could reduce the risk level and pain.
Keywords: RULA technique, Posture assessment, Ergonomics, Corrective exercises.
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