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Abstract
Introduction: Today, musculoskeletal disorders are of extensive occupational injuries around
the world. These disorders represent one-third of all the occupational injuries, which have
significant economic and social worth effects. The causes of these disorders are very different;
but one of the most important ones is awkward working postures. For this purpose, this study
was carried out to survey work postures in hospital staff using Rapid Entire Body Assessment
(REBA) and Rapid Office Strain Assessment (ROSA) methods.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 57 employees were randomly selected
from all the hospital staff working in different wards. ROSA was used to assess working
postures in the administrative personnel, and REBA was applied for the rest of the staff.
Results: According to the results of REBA, the final risk scores of 45% of employees were in
the high level range and 48% were in the medium level. The results of ROSA indicated that in
43% and 57% of the administrative personnel, the final risk scores were in high and safe levels,
respectively.
Conclusion: The results indicated that the risk of musculoskeletal disorders among
administrative staff as well as the rest of the hospital personnel was high. In order to diminish
the prevalence of musculoskeletal disorders, prevention and educational programs must be
arranged for all the staff in every department of the hospital.
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 1گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل (عج) ،تهران ،ایران
 2گروه بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه بقیهاهلل ،تهران ،ایران
 3گروه بهداشت حرفهای ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 4گروه بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،ایران
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بررسی پوسچر کاری کارکنان با استفاده از روشهای  REBAو ROSAدر یک

ایمیل o.ahmadi@modares.ac.ir :تلفن99144241249 :

چکیده
مقدمه :اختالالت اسکلتی عضالنی در حال حاضر ازجمله آسیبهای گسترده شغلی در جهان است .این اختالالت
نماینده یکسوم از صدمات کاری است که این صدمات اثرات سوء اقتصادی و اجتماعی قابلتوجهی دارند .عوامل
ایجادکننده این اختالالت بسیار متنوع هستند که یکی از مهمترین آنها ،پوسچر کاری نامناسب در حین انجام کار
است .بدین منظور مطالعه حاضر باهدف بررسی پوسچر کاری کارکنان با استفاده از روشهای  REBAو  ROSAدر
یک بیمارستان نظامی انجام گرفت.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی و مقطعی از بین کل کارکنان بخشهای مختلف بیمارستان ،تعداد  55نفر
بهصورت تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند .برای ارزیابی پوسچر کاری کارکنان اداری از روش  ROSAو برای سایر
بخشها از روش  REBAاستفاده شد.
نتایج :با توجه به نتایج بهدستآمده از روش  45 ،REBAدرصد کارکنان دارای سطح ریسک باال هستند و  44درصد
دارای سطح ریسک متوسط میباشند .نتایج حاصل از روش  ROSAنشان داد که  43درصد کارکنان اداری دارای
سطح ریسک باال و  55درصد دارای سطح ریسک ایمن میباشند.
نتیجهگیری :نتایج نشان میدهد که سطح ریسک در میان کارکنان بخش اداری و همچنین سایر بخشها باال است و
توصیه میشود برنامههای پیشگیری و آموزشی در جهت کاهش شیوع اختالالت اسکلتی – عضالنی در میان کارکنان
بیمارستان برگزار شود.
کلمات کلیدی :اختالالت اسکلتی عضالنی ،کارکنان بیمارستان ،متد . REBA
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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مشاهدهای ازجمله  REBA, QECبرای تجزیهوتحلیل
وظایف کارهای مختلف استفاده شد .ترکیبهای مختلف از
پرسشنامه معتبر و استاندارد برای جمعآوری انواع مختلف
دادهها استفاده شد .نتایج نشان داد که در میان تمام رشتههای
بهداشت و درمان ،پرستاران به گروه پرخطر و به دنبال آن
دندانپزشکی و فیزیوتراپی است درحالیکه پزشکان و تکنسین
آزمایشگاه در گروه کمخطر قرارگرفته بودند [.]4
بهطورکلی روشهای ارزیابی ارگونومیک ریسک اختالالت با
توجه به ویژگیها و نوع کاربرد ،باعث شناسایی وظایف پرخطر
و عوامل حیاتی آن شده و در ضمن با پیشنهاد اقدامات
اصالحی مناسب سعی در کاهش یا حذف ریسک فاکتورهای
اختالالت اسکلتی دارند .این روشها به سه دسته خود
گزارشی ،مشاهدهای و سنجش مستقیم تقسیم میشوند [.]13
( REBAارزیابی سریع کل بدن) که توسط  Hignett Sو
 Atamney Mcتوسعه داده شدREBA ،یک روش سریع
و آسان برای استفاده است و ازجمله روشهای مشاهدهای است
برای تجزیهوتحلیل وضعیت فعالیت کل بدن و یک سطح خطر
اسکلتی عضالنی را ارائه میدهد [ .]14برای ارزیابی به روش
 REBAاندامهای گروه ( Aتنه ،گردن و پاها) و ( Bبازوها،
ساعد و مچ دستها) در لحظاتی که کارکنان مشغول به کار
هستند مورد ارزیابی قرار میگیرند ،از جدولی مخصوص امتیاز
اثر ترکیبی پوسچر اندامهای  Aو  Bبه دست میآید و درنهایت
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فاکتورهای مؤثر بر اختالالت اسکلتی عضالنی بسیار متنوع
هستند یکی از مباحث مهم علم ارگونومی ارزیابی فاکتورهای
مؤثر در ایجاد این اختالالت است .با توجه به اینکه شغل فرد در
ایجاد این اختالالت میتواند نقش یک عامل تسهیلکننده یا
تشدیدکننده را داشته باشد ،لذا بخشی از اختالالت اسکلتی
عضالنی که ناشی از کار تلقی میشود تحت عنوان WMSDs
شناخته میشود [.]1
محیط کار نقش اساسی در شیوع این اختالالت دارد که بخش
عمدهای از این اختالالت با رعایت اصول ارگونومی
قابلپیشگیری هستند[ .]2اداره آمار کار ایاالتمتحده ،گزارش
میدهد که  MSDsسبب  ٪29زمان ازدسترفته کاری ناشی
از صدمات است[.]3
اختالالت اسکلتی عضالنی در حال حاضر ازجمله آسیبهای
گسترده شغلی هستند .نماینده یکسوم از صدمات کاری است
که این صدمات نتیجه اقتصادی و اجتماعی قابلتوجهی خواهد
داشت [ .]3این اختالالت دومین علت شایع ناتوانی در سراسر
جهان است [ .]4در کشورهای شمال اروپا حدود یکسوم از
ناتوانی به اختالالت اسکلتی عضالنی مرتبط است و یکسوم به
اختالالت روانی شایع مربوط میشود [.]5
یک مطالعه در سال  2911نشان داد که اختالالت اسکلتی
عضالنی شایعترین علت شکایت مربوط بهسالمتی در کارگران
اروپا ،ایاالتمتحده آسیا و اقیانوسیه بودند [ ]6این اختالالت
حدود  5درصد از کل بیماریها و  14درصد علت مراجعه به
پزشک و  19درصد مواردی که در بیمارستان بستری میشوند
را به خود اختصاص میدهد [.]5
اختالالت اسکلتی عضالنی مرتبط باکار ( )MSDsیکی از
شایعترین علت ناتوانی در میان کارکنان بهداشتی درمانی در
ایاالتمتحده است .محققان دریافتند که  ٪43از کل زمان
ازدسترفته در میان کارکنان بهداشتی درمانی در British
 Columbiaبا اختالالت اسکلتی عضالنی مرتبط بودند .مطالعات
گزارش دادهاند که اختالالت اسکلتی عضالنی در مشاغل
مراقبتهای بهداشتی خاص (بهعنوانمثال ،تکنسین فوریتهای
پزشکی ،پرستاران) و رشتههای اختصاصی (بهعنوانمثال ،اتاقهای
اورژانس ،ارتوپدی) رخ میدهد [ .]5برآورد شده است که تقریباً
یکسوم از تمام موارد مرخصی استعالجی در میان کارکنان
بهداشتی درمانی به اختالالت مرتبط است [.]4
مرور مطالعات گذشته بیانگر این است که حرفه پرستاری به
دلیل کارهای تکراری ،حجم باالی کار ،وضعیت نامناسب کار،
جابهجایی بیمار ،عوامل روانی مانند استرس شغلی و شیفتهای
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مقدمه

کاری ،در معرض خطر ابتال به اختالالت اسکلتی عضالنی قرار
دارند [.]11-9
در مطالعهای که توسط دهدشتی و همکاران باهدف ارزیابی
وضعیتهای بدنی پرستاران بیمارستان والیت شهرستان دامغان
در حین انجام وظایف شغلی و تأثیر آن در بروز ناراحتیهای
اسکلتی عضالنی با استفاده از تکنیک ارزیابی پوسچر REBA
انجام شد ،نشان داد که ریسک بروز عالئم در حد باالیی از
ریسک قرار دارد( .سطح ریسک  2و  )3همچنین این مطالعه
نشان داد که بخش اورژانس باالترین سطح ریسک را دارد،
انجام اقدامات اصالحی در بخش آی سی یو و سیسییو شاید
ضروری باشد ولی در بخش اورژانس و جراحی بسیار ضروری
بود [.]12
 Yasobantو همکاران مطالعهای را باهدف ارزیابی احتمال
خطر اختالالت اسکلتی عضالنی مرتبط باکار در بیمارستانی در
هند انجام دادند که در این مطالعه ارزیابی بر روی  149نفر از
متخصصان مراقبتهای بهداشتی ،ازجمله دندانپزشکان،
تکنسین آزمایشگاه ،پرستاران ،پزشکان و فیزیوتراپیستهای
بخشهای مختلف بالینی در بیمارستان مراقبتهای عالی در
ژانویه تا ژوئن  2913انجام شد .از طریق مصاحبه و از روشهای
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در این مطالعه توصیفی و مقطعی از بین کل کارکنان بخشهای
مختلف بیمارستان ،تعداد  55نفر از کارکنان بهصورت تصادفی
از بخشهای مختلف بیمارستان ازجمله پرسنل آزمایشگاه،
آشپزخانه ،خشکشویی ،مهندسی پزشکی ،نوار قلب ،اتاق عمل،
استریلیزاسیون ،جراحی ،بهکار ،بایگانی ،آنژیوگرافی ،دفتر
اداری ،اورژانس ،درمانگاه ،پذیرش ،اتاق گاما CCU ،مردان،
بخش بانوان وارد مطالعه شدند .برای این منظور از لیست
کارکنان استفادهشده و بهتناسب تعداد نفرات در بخشهای
مختلف ،نفرات بهصورت تصادفی از لیست کارکنان انتخاب
شدند .در این مطالعه تکنیک مشاهدهای ارزیابی سریع تمام
بدن استفاده شد و با توجه به اینکه افراد کار اداری انجام
میدادند از روش  ROSAو برای بخش عملیاتی از روش
 REBAاستفاده شد (جداول  1و .)2

یافتهها
در این مطالعه  55نفر از کارکنان مورد ارزیابی قرار گرفتند که
از این تعداد  44نفر که کار عملیاتی داشتند توسط روش
جدول  .1تعیین میزان خطرواقدام اصالحی موردنیاز با توجه به امتیاز
نهایی
امتیاز نهایی
ROSA
ROSA < 5
ROSA ≥ 5

اقدام اصالحی
ارزیابی بیشتر موردنیاز نیست
خطر باال ،ایستگاه کاری باید بالفاصله مورد
ارزیابی بیشترقرارگیرد

اقدام اصالحی

و زمان آن

قابلچشمپوشی

9

ضروری نیست

نهایی
2-3

پایین

1

4-7

متوسط

2

شاید ضروری
باشد
ضروری

8-11

باال

3

11-15

خیلی باال

4

ضروری (هرچه
زودتر)
ضروری (آنی)

1

 REBAو  13نفر که کار اداری داشتند توسط روش ROSA
مورد ارزیابی قرار گرفتند.با توجه به جدول  3نتایج ارزیابی به
روش  REBAنشان میدهد که سطح ریسک استریلیزاسیون
 ،11کمکآشپز در وضعیت شستشویی ظرف و آبکش برنج ،19
خشکشویی و بایگانی  ،9تعمیرات ،بهکار و جابهجایی بیمار 4
که موارد ذکرشده دارای سطح ریسک باال هستند و هرچه
زودتر نیاز به اقدام اصالحی ضروری است و به دنبال آن کار در
وضعیت خرد کردن گوشت در آشپزخانه  ،6گرفتن نوار قلب ،6
بیهوشی و بهیار دارای سطح ریسک  ،5پزشک  4و کار در
آزمایشگاه  6است که دارای سطح ریسک متوسط هستند و نیاز
به اقدام اصالحی ضروری است؛ و با توجه به جدول  4نتایج
ارزیابی به روش  ROSAنشان میدهد که سطح ریسک اتاق
عمل PCCU ،خانم ها ،پذیرش ،دفتر اداری و اورژانس باالست
و نیاز به ارزیابی مجدد دارند؛ وPCCUآقایان ،اتاق عمل،
مدیریت بخش جراحی CCU ،مردان ،مدارک پزشکی،
آنژیوگرافی ،درمانگاه ،بخش بانوان ،اتاق گاما دارای سطح
ریسک ایمن هستند و نیاز به اقدام جدی نیست.

بحث
هدف از این مطالعه بررسی وضعیت کاری کارکنان بخشهای
مختلف بیمارستان است که با توجه به نتایج بهدستآمده از
روش  45 REBAدرصد کارکنان دارای سطح ریسک باال
هستند و  44درصد دارای سطح ریسک متوسط میباشند.
باالترین سطح ریسک درروش  REBAمربوط به آشپزخانه و
استریلیزاسیون است .ارزیابی پوسچر به روش  REBAدر این
مطالعه نشان داد که تمامی پوسچر کارکنان در وضعیتهای
کاری موردبررسی نیاز به اقدام اصالحی داشته و در آینده
نزدیک مداخله ارگونومی ضرورت دارد بهجز کار زیر هود
آزمایشگاه که شاید نیاز به مداخله ضروری باشد .در مطالعهای
که توسط دهدشتی و همکاران با روش  REBAبر روی
وضعیت بدنی پرستاران بیمارستان دامغان انجامشده بود نتایج
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امتیاز

سطح خطر

سطح اولویت

ضرورت اقدام
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با توجه به امتیاز نهایی بهدستآمده سطح اولویت اقدامات
اصالحی تعیین میشود .این سطحها از  9تا  4است که مربوط
به ناچیز ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد است [.]15
روش ارزیابی سریع تنش اداری  ROSAبر مبنای
استانداردهای  CSA standard Z412و ( EN-ISO
 )9241,1997تدوینشده است .مراحل ارزیابی این روش
شامل سه بخش اصلی است که امتیازات با استفاده از جداول
مشخص خواهد شد .نمره نهایی این روش بین  19-9است که
مقدار امتیاز  3تا  5را سطح هشدار ایمن و امتیاز بیش از 5
ناحیه ضرورت انجام مداخلهٔ ارگونومی تعیینشده است [.]16
با توجه به اهمیت قشر کارکنان بیمارستان که هدفشان کمک
به مراقبت و سالمت بیماران است و همچنین با توجه به مطالب
یادشده هدف از مطالعه حاضر بررسی پوسچر کاری با استفاده
از روش  ROSA،REBAبهمنظور شناسایی شیوع
اختالالت اسکلتی و عضالنی کارکنان بیمارستان است.

جدول  .2سطح اقدام اصالحی REBA
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نشان داد که ریسک بروز عالئم اسکلتی -عضالنی در
سطحباالیی قرار دارد (ریسک  2و  ]12[ )3همچنین در
مطالعهای که توسط  Karahanو همکارانش باهدف بررسی
شیوع و ریسک فاکتورهای کمردرد در میان کارکنان بیمارستان
صورت گرفته بود ،پرسشنامه با  44آیتم توسط  1699کارمند

جدول  .3نتایج ارزیابی به روش REBA
بخش کاری

وضعیت کاری

افراد

REBA

ریسک

اصالحی

زمان آن

19

باال

3

ضروری (هرچه زودتر)

آشپزخانه

شستن ظرف

 2نفر

متوسط

2

ضروری

آشپزخانه

خرد کردن گوشت

 4نفر

6

3

ضروری (هرچه زودتر)

آشپزخانه

آبکش کردن برنج

 1نفر

19

باال

ضروری (هرچه زودتر)

خشکشویی

شستشو

 4نفر

9

باال

3

ضروری (هرچه زودتر)

مهندسی

تعمیرات

 2نفر

4

باال

3

پزشکی
نوار قلب

گرفتن نوار قلب

 1نفر

6

متوسط

2

ضروری

اتاق عمل ICU

جابهجایی بیمار

 4نفر

4

باال

3

ضروری (هرچه زودتر)

استریلیزاسیون

قرار دادن ست داخل
دستگاه
بیهوشی

 2نفر

11

خیلی باال

4

ضروری (آنی)

 4نفر

5

متوسط

2

ضروری

جراحی

بهیار

 4نفر

5

متوسط

2

ضروری

جراحی

بهیار

 4نفر

6

متوسط

2

ضروری

بیهوشی

پرستاری
 6نفر

4

باال

3

ضروری (هرچه زودتر)

 1نفر

6

متوسط

2

ضروری

آزمایشگاه

کار زیر هود

 1نفر

3

پایین

1

شاید ضروری باشد

آنژیوگرافی

پزشک

 3نفر

4

متوسط

2

ضروری

 1نفر

9

باال

3

ضروری (آنی)

بهکار

بهیار

آزمایشگاه

بایگانی

جدول  .4نتایج روش ROSA
نمره ROSA

سطح ریسک

ضرورت اقدام

 PCCUخانم

5

باال

محیط کار مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد

 PCCUآقا

3

ایمن

نیازمند اقدام جدی نیست

اتاق عمل

5

ایمن

محیط کار مجدد مورد ارزیابی قرار گیرد

مدیریت بخش جراحی

4

ایمن

نیازمند اقدام جدی نیست

 CCUمردان

3

ایمن

نیازمند اقدام جدی نیست

مدارک پزشکی

4

ایمن

نیازمند اقدام جدی نیست

بخش کاری

آنژیوگرافی

4

ایمن

نیازمند اقدام جدی نیست

دفتر اداری

5

باال

محیط کار مجدد مورد ارزیابی قرار گیرد

اورژانس

5

باال

محیط کار مجدد مورد ارزیابی قرار گیرد

درمانگاه

3

ایمن

نیازمند اقدام جدی نیست

پذیرش

6

باال

محیط کار مجدد مورد ارزیابی قرار گیرد

بخش بانوان

4

ایمن

نیازمند اقدام جدی نیست

اتاق گاما

4

ایمن

نیازمند اقدام جدی نیست
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تعداد

نمره

سطح

سطح اولویت اقدام

ضرورت اقدام و

] [ DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.1.3.171

در شش بیمارستان تکمیل شد که نشان داده شد  %65/4آنها
تجربه کمردرد داشتهاند .بیشترین کمردرد در میان پرستاران
 %55/1و کمترین در میان دستیاران پرستار  %53/5نشان داده
شد [ .]15همچنین ریسک مربوط به وضعیت کاری مختلف در
آشپزخانه بیمارستان باالبود .در پژوهشی که توسط Haukka
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بدنی و اختالالت اسکلتی – عضالنی در کارکنان اداری شرکت
 نشان داده شد که شیوع،گاز اصفهان را موردبررسی قراردادند
،اختالالت اسکلتی عضالنی در گروه موردمطالعه در نواحی کمر
 توصیه میشود برنامههای پیشگیری. زانو و پشت باالبود،گردن
و آموزشی در جهت کاهش شیوع اختالالت اسکلتی – عضالنی
.در میان کارکنان بیمارستان برگزار شود

و همکاران صورت گرفت نشان داده شد که وقوع عالئم درد
اسکلتی عضالنی در کارگران زن آشپزخانه در اندام فوقانی رایج
 که مربوط به وضعیتROSA  نتایج حاصل از روش.]14[ بود
 درصد کارکنان اداری دارای43 کاری اداری است نشان داد که
 درصد دارای سطح ریسک ایمن55 سطح ریسک باال و
 مربوط بهROSA و باالترین سطح ریسک درروش.میباشند
 حبیبی و همکاران در پژوهشی وضعیت.بخش پذیرش است
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