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ABSTRACT
Introduction and purpose: Musculoskeletal disorders (MSDs) and computer 
work are common in the majority of societies and both of them are on a 
growing trend. This study was conducted to determine the frequency of somatic 
complaints, symptoms of MSDs, and awareness of employees regarding 
ergonomic considerations of computer use.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 128 administrative staff 
of medical, dental, and paramedical faculties in 2012. The samples were selected 
through simple random sampling. The data were obtained using a self-made 
questionnaire containing five open and 13 closed-ended questions. The data were 
analyzed using descriptive and analytical tests.
Results: The mean age of the participants was 38.16±7.78 years, 55.5% of them 
were female, and 63.3% had bachelor’s degree. More than 50% of the samples 
spent two hours or more on their computer every day. Moreover, 72% of the 
cases reported experiencing one or more symptoms of MSDs and less than 10% 
of them were aware of ergonomic considerations in this regard. A significant 
difference was found between MSDs and duration of using computer (P<0.05).
Conclusion: Our results indicated that more than 70% of the samples complained 
about MSDs, most of them were unaware of ergonomic considerations, 
and many of the employees were eager to learn about this issue. Therefore, 
workplace modifications and training on ergonomic principles to prevent MSDs 
are recommended.
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مقاله پژوهشی  

اختالالت جسمی و مالحظات ارگونومیک کار با رایانه در پرسنل اداری یک دانشگاه علوم پزشکی

مقدمه و هدف:  اختالالت اسكلتی-عضالنی و کار با رایانه دو پدیده متداول در اکثر جوامع به شمار می آیند که 
هر دو نيز با روندی رو به رشد همراه هستند. هدف از این مطالعه تعيين فراوانی شكایت از اختالت جسمی، عالئم 
اختالالت اسكلتی-عضالنی و آگاهی پرسنل اداری دانشگاه علوم پزشكی بابل از مالحظات ارگونوميک کار با 

رایانه بود.
روش کار: این مطالعه به صورت مقطعی در ميان 128 نفر از کارمندان سه دانشكده پزشكی، دندانپزشكی و 
پيراپزشكی دانشگاه علوم پزشكی بابل طی سال 1391 انجام شد. جمع آوری نمونه ها به روش آسان و گردآوری 
اطالعات به کمک چک ليست محقق ساخته شامل 5 سؤال باز و 13 سؤال بسته انجام پذیرفت. جهت پردازش 

داده ها از شاخص های آمار توصيفی و استنباطی استفاده شد.
یافته ها: ميانگين سنی کارکنان 7/78 ±38/16 سال، 55/5 درصد مؤنث و 63/3 درصد دارای تحصيالتی در حد 
کارشناسی بودند. بيش از 70 درصد از نمونه ها روزانه بيش از دو ساعت از رایانه استفاده می کردند. 72 درصد از 
کارکنان، ناراحتی یا شكایت هایی در سيستم اسكلتی-عضالنی گزارش نمودند و کمتر از 10 درصد آنان از اصول 
ارگونوميک کار با کامپيوتر مطلع بودند. آزمون آماری مجذور کای از وجود ارتباط معنی دار بين مدت استفاده از 

.)P<0/05( رایانه و ابراز شكایت از اختالالت اسكلتی-عضالنی حكایت داشت
نتیجه گیری: با توجه به نتایج، بيش از 70 درصد از کارکنان اداری، از عالئم اختالالت اسكلتی-عضالنی اظهار 
شكایت نمودند. اکثر آن ها از مالحظات ارگونوميک کار با رایانه بی اطالع بوده و مایل به کسب آموزش هایی در 
رابطه با موارد فوق بودند؛ بنابراین اجرای برنامه های مداخله ای مانند اصالح شرایط پست کار به همراه آموزش 

اصول ارگونومی به منظور پيشگيری از اختالالت اسكلتی-عضالنی توصيه می شود.

کلمات کلیدی:  اختالالت اسكلتی-عضالنی،  ارگونومی، رایانه، کارکنان اداری
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مقدمه

باال  موجب  نوین،  دانش هاي  و  فناوري ها  روزافزون  گسترش 
رفتن سرعت کار و افزایش ميزان توليد و بهره وري شده است؛ اما 
و  عصبی-روانی  فشارهاي  خستگی،  بی تحرکی،  مانند:  پيامدهایی 
افزایش بروز اختالالت اسكلتی-عضالنی را همراه داشته است [1]. 

یكی از این فناوری های نوین رایانه می باشد که به جزء جدایی ناپذیر 
محيط هاي کاري به ویژه محيط کار اداري تبدیل شده که علیرغم 
اثرات مثبت بر بهره وری کار با اثرات نامطلوبی مانند افزایش فراوانی 

اختالالت اسكلتی-عضالنی همراه بوده است.
اختالالت اسكلتی-عضالنی شامل: فشار و دردهایی در نواحی 
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اسكلتی-عضالنی شایع ترین  اختالالت  به ذکر است که  الزم 
مشكل شغلي است که عالوه بر اثر سوء بر کيفيت زندگي افراد، 
باعث صرف هزینه هاي مستقيم زیادي به منظور تشخيص و درمان 
آن ها و هزینه هاي غيرمستقيم بسيار به دليل غيبت از کار و از دست 

دادن نيروهاي متخصص مي شود [11].
که  توصيه   می شود  اسكلتی-عضالنی  خطرات  کاهش  برای 
ارتقای  فعاليت های  با  کار  شرایط  و  وسایل  ارگونوميک   بهسازی 
تالش  و  شوند  ترکيب  است  رفتار  تغيير  هدف  آن  که  سالمت 
مضاعفی در جهت آگاه کردن افراد صورت گيرد. با توجه به اینكه 
ارگونوميک  مالحظات  آموزش  رویكرد  با  پژوهشی  چنين  انجام 
کار با رایانه و فرهنگ سازی در کارکنان ضروري مي باشد؛ بنابراین 
اسكلتی- اختالالت  عالئم  شيوع  تعيين  حاضر،  بررسی  هدف 

پزشكی  علوم  دانشگاه  اداری  کارکنان  در  رایانه  با  کار  عضالنی 
بابل و تعيين آگاهی آنان در خصوص مالحظات ارگونوميک کار 

با رایانه جهت برنامه ریزی ارتقاء سالمت آنها بوده است.

روشکار

با هدف  بهار سال 1391  این پژوهش به صورت مقطعی و در 
ميزان  و  اسكلتی-عضالنی  اختالالت  عالئم  فراوانی  بررسی 
مالحظات  از  بابل  پزشكی  علوم  دانشگاه  اداری  کارکنان  آگاهی 
این  نمونه های  شد.  اجرا  و  طراحی  رایانه  با  کار  ارگونوميكی 
پژوهش را 128 نفر از کارکنان بخش اداری دانشگاه علوم پزشكی 
و  دندانپزشكی  پزشكی،  دانشكده های  شامل  دانشكده  سه  از  بابل 
پيراپزشكی تشكيل دادند که به صورت آسان انتخاب و در صورت 

عدم تمایل )حدود 30 نفر( از مطالعه خارج گردیدند.
و  محقق ساخته  چک ليستی  از  اطالعات،  گردآوری  جهت 
سؤاالت   .[12،13] شد  استفاده  گذشته  مطالعات  از  اقتباس شده 
چک ليست مورد استفاده شامل الف: مشخصات فردي و اطالعات 
قسمت  و  تحصيالت(  ميزان  و  جنس  )سن،  قبيل  از  دموگرافيک 

مختلف بدن مانند مچ دست، آرنج، گردن و شانه همراه با خستگي 
شدید عضالت این نواحی و به ویژه دردهای پشت و کمر هستند که 
این اختالالت  رایانه شایع است [2،3].  از کاربران  بسياری  بين  در 
از دالیل عمده نقص و آسيب های شغلی در کشورهای پيشرفته و 
کشورهای در حال توسعه به شمار آمده و در ایران نيز این اختالالت 
چهارمين علت از کارافتادگی محسوب می شوند [4]. از مهم ترین 
علل ایجاد اختالالت اسكلتی-عضالنی در کاربران رایانه را می توان 
نامناسب،  کاری  پوسچر  زیاد،  نيروی  اعمال  تكراری،  فعاليت 

فشارهای تماسی، ارتعاش و خستگی فيزیكی برشمرد [5].
جزء  حاضر  عصر  در  اسكلتی-عضالنی  اختالالت  واقع  در 
می تواند  که  می باشد  رایانه  با  کار  از  ناشی  بيماری های  شایع ترین 
در طوالنی مدت اثرات جبران ناپذیری بر سالمت کارکنان بگذارد. 
گزارشات علمی و مقاالت منتشر شده نيز نشان می دهد خطر ابتالء به 
اختالالت اسكلتی-عضالنی در کاربران رایانه نسبت به سایر مشاغل 
اسكلتی- اختالالت  عالیم  شيوع  که  به طوری  [6]؛  می باشد  باال 

عضالنی در کاربران رایانه 50 درصد گزارش شده است [7،8].
اسكلتی-عضالنی  اختالالت  فراوانی  آمریكا  در  مطالعه اي  در 
در کاربران رایانه 54 درصد برآورد شده که محل آن به ویژه در 
زنان در نواحی گردن و شانه بوده است. در مطالعه ی دیگری در 
آلمان نيز، بيشترین اختالالت اسكلتی-عضالنی کاربران رایانه در 
نواحی گردن، شانه و سپس آرنج دیده شد و عالئم در افرادي که 

بيش از 6 ساعت از رایانه استفاده می کردند، بيشتر بود [6].
جهانی  بهداشت  سازمان  توسط  انجام گرفته  بررسی های  طبق 
بين  در   ،2013 سال  در  سازمان  این  توسط  ارائه شده  مستندات  و 
بيماری های شغلی، ناراحتی های اسكلتی-عضالنی ناشی از کار پس 
از بيماری های تنفسی، در رتبه دوم قرار داشت [9]. از این رو بسياری 
از  ناشی  اسكلتی-عضالنی  ناراحتی های  از  پيشگيری  کشورها،  از 
کار را به عنوان یكی از اولویت های ملی مورد توجه قرار داده اند و 
کنترل و کاهش آن را در بين نيروی کار یكی از مهم ترین مشكالت 

متخصصين ارگونومی در سراسر جهان به شمار می آورند [10].
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ب: حاوی سؤاالتی در مورد متوسط مدت زمان استفاده از رایانه 
نقاط  اسكلتی-عضالنی در  اختالالت  در طول روز، وجود عالئم 
مختلف بدن و سواالتی پيرامون آگاهی از مالحظات ارگونوميک 
در کار با رایانه مانند ارتفاع مناسب برای صفحه نمایش، نشستگاه 
صندلی و ميز رایانه بود. چک ليست ها توسط دو نفر از دانشجویان 
در  تكميل  از  پس  و  گرفت  قرار  نمونه ها  اختيار  در  طرح  همكار 
همان روز و یا در همان هفته، جمع آوری گردید. به منظور رعایت 
به طور مختصر همراه  پژوهش  انجام  از  مالحظات اخالقی، هدف 
و  شد  داده  توضيح  کارکنان  تمامی  برای  چک ليست ها  توزیع  با 
افراد مورد  به  شرکت در پژوهش برای آن ها کاماًل اختياری بود. 
پژوهش اطمينان داده شد که اطالعات شخصی آن ها محرمانه مانده 
مورد  پژوهش  اهداف  با  متناسب  و  کلی  به صورت  تنها  داده ها  و 

استفاده قرار خواهد گرفت.

پس از جمع آوري اطالعات و کدگذاري داده ها، از نرم افزار 
آماری SPSS 16 همراه با شاخص های آمار توصيفی و استنباطی 
و  پراکندگی  شاخص های  مرکز،  به  گرایش  شاخص های  مانند 
آزمون آماری مجذور کای، جهت تجزیه و تحليل داده ها استفاده 
نظر  در  از 0/05  آماری کمتر  آزمون  برای  معنی داری  شد. سطح 

گرفته شد.

یافتهها

نتایج مطالعه نشان داد که )55/5 درصد( نمونه ها زن، ميانگين 
سنی کارکنان 7/78±38/16 سال و سابقه کار آنها دارای دامنه ای 
از 1 تا 30 سال بود. در ميان کارکنان مورد بررسی، 63/3 درصد 
درصد   72/6 و  بودند  کارشناسی  حد  در  تحصيالتی  دارای 

جدول1: توزیع فراوانی برخی خصوصیات فردی مورد بررسی در کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1391

درصد )%(فراوانی سطحمتغیر

سن
6954>40 سال

5946≤40 سال

جنس
5744/5مرد

7155/5زن

سابقه کار
)سال(

1-104938/2

11-205341/4

21-302620/4

میزان تحصیالت

3225دیپلم و کاردانی

8163/2کارشناسی

1511/8کارشناسی ارشد و باالتر

استفاده از رایانه
12597/6بلی

32/3خیر

مدت زمان استفاده روزانه از رایانه

169/6گاهی اوقات

43/1کمتر از یک ساعت

1511/7بین یک تا دو ساعت

9372/6بیش از دو ساعت
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شرکت کننده ها در مطالعه حاضر، روزانه بيش از دو ساعت از رایانه 
استفاده می کردند. جدول شماره 1 به ارائه اطالعات بيشتر از گروه 

مورد مطالعه پرداخته است.
اسكلتی-عضالنی،  اختالالت  عالئم  به  ابتالء  خصوص  در 
71/8 درصد از کارکنان با ناراحتی و شكایاتی در سيستم اسكلتی-

عضالنی خود روبرو بوده و 30 درصد از کارکنان به اظهار خود، 
انجام  )بدون  استراحت  بدون  و  وقفه  بدون  رایانه  با  کار  هنگام 

هرگونه استراحت و حرکات نرمشی( به کار خود ادامه می دادند.
 تقسيم شكایت کارکنان مورد مطالعه به دو گروه کوچک تر 

نشان داد که ناراحتی و درد در سيستم اسكلتی-عضالنی مانند درد 
در  به شكایت  نسبت  بيشتری  فراوانی  از  و کمر  نواحی گردن  در 
دیگر نقاط بدن مانند سردرد و سوزش چشم برخوردار بوده است 

)جدول شماره 2(.
اختالالت  عالئم  فراوانی  توزیع   2 شماره  جدول  به  توجه  با 
در  مالحظه ای  قابل  تفاوت  جنس،  حسب  بر  اسكلتی-عضالنی 
نسبت های مربوط به هریک از شكایت ها مشاهده نمی شود. انجام 
آزمون آماری مجذور کای نيز ضمن تأیيد چنين وضعيتی، گویای 
عدم اختالف معنی دار آماری در نسبت های ابتالء به اختالالت بر 

اداری دانشگاه علوم  به تفکیک جنس در کارکنان  نقاط مختلف بدن  اختالالت اسکلتی-عضالنی و دیگر شکایت ها در  جدول2: توزیع فراوانی عالئم 
پزشکی بابل 1391

شکایت و ناراحتی

جنس
جمع کل

زنمرد

درصدفراوانی درصدفراوانی درصدفراوانی 

سیستم
اسکلتی-عضالنی

2645/63853/56450گردن

2238/53042/25240/6کمر

23/50021/5مچ و دست

58/779/8129/3درد پشت پا یا زانو

سایر
23/50021/5سردرد

4768/4107/8سوزش چشم

جدول3: توزیع فراوانی عالئم اختالالت اسکلتی-عضالنی در نقاط مختلف بدن به تفکیک مدت زمان استفاده از رایانه در کارکنان اداری دانشگاه علوم 
پزشکی بابل در سال 1391

شکایت و ناراحتی

جمع کلمدت زمان استفاده از رایانه )ساعت(
)128 نفر( بیش از یکگاهی و کمتر از یک

درصدفراوانی درصدفراوانی درصدفراوانی 

سیستم
اسکلتی-عضالنی

8405651/86450گردن

2105046/25240/6کمر

0021/821/5مچ و انگشتان دست

151110/1129/3درد پشت پا یا زانو

سایر
0021/821/5سردرد

1598/3107/8سوزش چشم
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حسب جنس بود.
در جدول شماره 3 توزیع فراوانی عالئم اختالالت اسكلتی-

است.  شده  ارائه  رایانه  از  استفاده  زمان  مدت  حسب  بر  عضالنی 
همان گونه که مشاهده می شود، نسبت ظهور عالئم و اظهار شكایت 
مدت  با  بدن  مختلف  نواحی  در  اسكلتی-عضالنی  اختالالت  از 
از عالئم  نسبت شكایت  و  بوده  ارتباط  در  رایانه  از  استفاده  زمان 
در کارکنانی که مدت بيشتری از زمان خود را صرف کار با آن 
می نمایند، بيشتر بوده است. آزمون آماری مجذور کای، اختالف 
نواحی گردن و  از درد در  اظهار شكایت  فراوانی  بين  معنی داری 

.)p<0/01(  کمر با توجه به مدت استفاده از رایانه نشان داد
در خصوص آگاهی کارکنان اداری از مالحظات ارگونوميک 
در کار با رایانه مشخص شد که 93/7 درصد از آنان )120 نفر( از 
ارتفاع مناسب نمایشگر، 95/3 درصد )122 نفر( از ارتفاع مناسب 
نشستنگاه و 98/4 درصد )126نفر( از ارتفاع مناسب ميز کار آگاهی 
این گونه  می توان  مجموع  در  نمی کردند.  رعایت  را  آن  و  نداشته 
بيان نمود که آگاهی کارکنان در خصوص مالحظات ارگونوميک 
مربوط به پست کار کمتر از 10 درصد بوده است. البته 70/3 درصد 
از کارکنان )90 نفر( به اظهار خود به طور پيوسته از رایانه استفاده 
نكرده و در فواصل منظم به منظور جلوگيری از خستگی و حفظ 

سالمت به استراحت می پرداختند.
رایانه،  با  کار  در  بهداشتی  نكات  برخی  رعایت  با  ارتباط  در 
بهداشتی  نكته ی  هيچ  به  نفر(   103( درصد   80/4 کارکنان  بيشتر 
رعایت  به  نفر(   25( درصد   19/5 و  نكردند  اشاره  قابل ذکری 
با  هنگام کار  وقفه در  با  استفاده کوتاه مدت همراه  مانند  نكاتی 
قرار  نور،  تابش  زاویه  و  نمایشگر  از صفحه  فاصله  رعایت  رایانه، 
به  نشدن  خيره  ارتفاع صندلی،  تنظيم  یا  پشتی روی صندلی  دادن 

صفحه نمایشگر و استراحت چشم اشاره نمودند.
پرسش در خصوص منبع کسب اطالعات مربوط به مالحظات 
بهداشتی در کار با رایانه نشان داد که 39 نفر )30/4 درصد( طی 
کالس های آموزشی، و 33 نفر )25/7 درصد( از طریق اینترنت و 

19 نفر )14/8 درصد( این اطالعات را از طریق رادیو و تلویزیون 
از  درصد(  نفر)95/3   122 که  است  ذکر  شایان  نموده اند.  کسب 
بهداشتی  بررسی در خصوص کسب آموزش های  کارکنان مورد 

و ارگونوميكی در کار با رایانه ابراز عالقه کردند.

بحثونتیجهگیری

قابل  سهم  که  داد  نشان  حاضر  مطالعه  از  آمده  به دست  نتایج 
دارای عالئم  درصد(   55/5( بررسی  مورد  کارکنان  از  مالحظه ای 
اختالالت اسكلتی-عضالنی بوده و بيشتر آن ها )90 درصد( از اصول 

بهداشتی کار با رایانه آگاهی نداشته و یا از آن ها تبعيت نمی کنند.
در  اسكلتی-عضالنی  اختالالت  به  ابتالء  حاضر  مطالعه ی  در 
نسبی  فراوانی  که  طوری  به  است؛  بوده  مردان  از  بيش  زنان  ميان 
عالئم در زنان 43 درصد و در مردان 28/1 درصد بود. این وضعيت 
بدن  مختلف  بخش های  در  گزارش شده  شكایات  خصوص  در 
نيز )جدول شماره 2( از شرایط مشابهی حكایت داشت. در دیگر 
جنسی  نظر  از  عالئم  شيوع  در  تفاوتی  چنين  مشابه  نيز  مطالعات 
مشاهده شده و عالئم اختالالت اسكلتی-عضالنی در زنان از شيوع 

باالتری نسبت به مردان برخوردار بوده است [11-14].
به  ابتال  عالئم  و  رایانه  از  استفاده  زمان  مدت  ارتباط  بررسی 
بين مدت  معنی دار  ارتباط  از  اسكلتی-عضالنی، حاکی  اختالالت 
زمان استفاده از رایانه و عالئم فوق بوده است )p<0/05(؛ به طوری 
در  اسكلتی-عضالنی  اختالالت  عالئم  از  شكایات  نسبت  که 
رایانه  با  کار  صرف  را  خود  زمان  از  بيشتری  مدت  که  کارکنانی 
با گروه دیگر همراه بوده  باالتری در مقایسه  از مقدار  می نمودند، 
است )جدول شماره 3(. در این خصوص نيز تحقيقات گذشته نشان 
دادند که افزایش ساعات روزانه ی کار با رایانه با شيوع اختالالت 
اسكلتی-عضالنی در ارتباط است [5]؛ در نتيجه این عامل می تواند 
مورد  افراد  در  اختالالت  این  شيوع  بر  تأثيرگذار  عوامل  از  یكی 
از  و همكاران که روی گروهی  تيرگر  مطالعه ی  در  باشد.  مطالعه 
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خصوص  در  کارکنان  اکثر  تمایل  اعالم  همچنين  و  زمان  گذر 
رایانه )95/3 درصد(، اجرای  با  ارگونوميک کار  فراگيری اصول 
برنامه های مداخله ای از جمله بهسازی پست کار با رایانه و آموزش 
نتایج  که  است  گفتنی  می رسد.  به نظر  ضروری  ارگونومی  اصول 
مطالعه ای در ميان 344 نفر از کاربران رایانه در پاکستان در ارتباط 
با ميزان آگاهی و رعایت آنان در خصوص مالحظات ارگونوميک 
کار با رایانه نيز، از وضعيت نسبتاً مشابهی حكایت داشت؛  به طوری 
مناسب  ارتفاع  از  بررسی  مورد  افراد  از  درصد   70 تا   60 بين  که 
صندلی، ارتفاع مناسب صفحه نمایشگر و فاصله آن تا چشم آگاهی 

نداشته و از آن تبعيت نمی نمودند [18].
مانند:  مواردی  به  می توان  حاضر  مطالعه  محدودیت های  از 
به روش آسان، عدم  نمونه ها  نمونه ها، جمع آوری  تعداد  محدودیت 
استفاده از ابزارهای استاندارد و همچنين عدم پاسخگویی عده ای از 

کارکنان به تمامی سؤاالت اشاره کرد.
از  قابل توجهی  بخش  که  داد  نشان  مطالعه  این  مجموع  در 
هستند.  اسكلتی-عضالنی  اختالالت  عالئم  دچار  اداری  کارکنان 
استفاده  رایانه  از  ساعت  دو  از  بيش  روزانه  آنان  از  نيمی  از  بيش 
عالئم  بروز  افزایش  با  رایانه  از  استفاده  زمان  افزایش  و  می کنند 
این  به  با توجه  اختالالت اسكلتی-عضالنی همراه است. همچنين 
آگاهی  رایانه  با  کار  ارگونومی  اصول  از  کارکنان  بيشتر  مطالعه، 
نداشته و اقدام مشخصی نيز برای پيشگيری از اختالالت اسكلتی-

عضالنی انجام نمی دهند.

قدردانی

و  همكاری  با  تنها  و  مالی  حمایت  بدون  حاضر  پژوهش 
مشارکت کارکنان اداری دانشگاه به انجام رسيده است. از این رو 
مؤلفان مقاله بر خود الزم می دانند تا از همكاری کليه ی کارکنان 
مطالعه  در  شرکت کننده  بابل  پزشكی  علوم  دانشگاه  اداری 

نمایند. قدردانی 

دانشجویان علوم پزشكی انجام پذیرفت نيز چنين نتيجه ای گزارش 
شده است [1].

سيستم  در  ناراحتی  و  درد  از  شكایات  وضعيت  مطالعه ی 
اسكلتی-عضالنی با توجه به موقعيت مكانی آن در بدن گویای آن 
بود که شكایت متعلق به ناحيه گردن و کمر )به ترتيب با نسبت های 
50 درصد و 40/6 درصد( بيش از سایر نواحی بوده است. بررسی 
در  وضعيتی  چنين  وجود  از  نيز  مرتبط  پژوهش های  دیگر  نتایج 
ميان  بررسی  در  نمونه  به عنوان  دارد.  حكایت  رایانه  کاربران 
استفاده  رایانه  از  از کسانی که روزانه حداقل 1 ساعت  1065 تن 
مربوط  ميزان 55 درصد  به  از شكایت  نسبت  بيشترین  می نمودند، 
همكاران  و  رمپل  مطالعه ی   .[15] گردید  گزارش  گردن  ناحيه  به 
نيز در ميان کاربرانی که روزانه بيش از شش ساعت با رایانه کار 
ناحيه ی  در  اسكلتی-عضالنی  اختالالت  که  داد  نشان  می کردند، 
گردن، بيشترین شيوع را در گروه مورد مطالعه دارا بوده است [16]. 
مطالعه ی صلحی و همكاران در ميان پرسنل دانشگاه علوم پزشكی 
در  اسكلتی-عضالنی  اختالالت  شيوع  بيشترین  داد،  نشان  تهران 
در   .[16] بود  درصد   59 حدود  گردن  نواحی  در  رایانه  کاربران 
استفاده کننده ی   1555 روی  بر  همكاران  و  ترنكویست  مطالعه ی 
ميزان  بيشترین  دولتی،  ادارات  و  در شرکت های خصوصی  رایانه 
باالتنه  نواحی  و  گردن  در  اسكلتی-عضالنی  اختالالت  شيوع 
 170 روی  ایوانز  و  پترسن  مطالعه ی  در   .[17] است  شده  گزارش 
مورد  افراد  از  درصد   65 که  شد  مشخص  رایانه،  استفاده کننده ی 

مطالعه از درد شانه و گردن شكایت داشتند [17].
بررسی پيرامون ميزان آگاهی از مالحظات ارگونوميک در کار 
با رایانه نشان داد که تقریباً 90 درصد کارکنان هيچ گونه آگاهی در 
خصوص مالحظات ارگونوميک کار با رایانه نداشتند و از سویی 
هنگام  را  بهداشتی  نكته ی  هيچ  نفر(   103( کارکنان  درصد   80/4
استفاده از رایانه رعایت نمی کردند؛ بنابراین با توجه به عدم اطالع 
و عدم رعایت بيشتر کارکنان از اصول ارگونومی )92/2 درصد(، 
در  اسكلتی-عضالنی  اختالالت  شدن  جدی تر  و  گسترش  امكان 
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