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شیوع اختالالت اسکلتیعضالنی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بخش
اداری مراکز بهداشتی درمانی شهر میناب با تکنیک ROSA
مریم هاشمی ،2غالمحسین حلوانی ،1محسن عسکری شاهی ،9عبدالحمید تاجور ،4سیده فاطمه وحدانی،5
* 6
امیر هوشنگ مهرپرور
چکیده
مقدمه :مشاغل اداری از جمله مشاغلی هستند که شیوع اختالالت اسکلتی -عضالنی در آنها باال مییباشید یکیی از مهمتیرین
ریسك فاکتورهای این اختالالت ،پوسیچر نامناسیب کارکنان و شرایط محیطی نامطلوب مییباشید پیووه حاریر بیا هید
بررسی شیوع اختالالت اسیکلتی -عضیالنی و ریسیك فاکتورهیای میرتبط بیا آن در کارکنیان اداری مراکیت بهداشیتی درمیانی
شهرستان میناب در سال  2911انجام پذیرفت
روش بررسی :مطالعه حارر از نوع توصیفی -تحلیلی و به روش مقطعیی بیر روی  204نفیر از کارکنیان اداری مراکیت بهداشیتی
درمانی شهرستان میناب در سال  2911انجیام شید جهت تعیین شیوع اختالالت اسکلتی-عضیالنی پرسشینامه نوردییك و
برای ارزیابی سطوح مواجهه با ریسك فاکتورها از روش  ROSAاستفاده گردید دادهها بیا اسیتفاده از آمیارههیای توصییفی و
آزمون آماری کای دو ( )Chi-Squreو نرم افتار  Spssتجتیه و تحلیل شدند از نرم افتار  Excelجهت رسم نمیودار دادههیا
استفاده گردیده است

نتیجهگیری :فراوانی اختالالت اسکلتی عضالنی در کارکنان اداری مراکت بهداشتی درمانی باال بود و درد گردن با پوسچر نامناسب
فرد ارتباط داشت
واژههای کلیدی :شیوع اختالالت اسکلتی -عضالنی ،ROSA ،عوامل خطرارگونومی ،کارکنان اداری

2

استادیار ،مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ،ایران
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نتایج :نتایج مطالعه نشان داد که نواحی کمر ( 69/5درصد) ،گردن ( 52/1درصید) و سسیمت فوسیانی پشیت ( 50درصید) دارای
بیشترین میتان فراوانی اختالالت اسکلتی-عضالنی در بین کارکنان اداری مورد مطالعه بوده است ارتباط معناداری بین وجیود
اختالل اسکلتی-عضالنی با سن ،جنس و  BMIمشاهده نشد ( )P˃ 0/05اما با سابقه کیاری ارتبیاط معنیاداری ( )P˂ 0/05را
نشان داد  96/6درصد از کارکنان در اولویت اول اسدامات اصالحی (یعنی لتوم هیر چیه سیری تیر اسیدامات ارگونیومیکی) سیرار
گرفتند ارتباط معناداری بین پوسچر نامناسب و وجود درد در گردن مشاهده گردید ()P˂ 0/05

 1بررسی شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی و عوامل مرتبط با آن

] [ Downloaded from tkj.ssu.ac.ir on 2022-06-26

یکى از تجهیتاتى که در همه محیطهاى کارى
مىتوان مشاهده نمود کامپیوتر مىباشد که میتان
استفاده از آن طى  10سال اخیر افتای چشمگیرى
داشته است .در سال  60 ، 1000درصد از نیروى کار
براى انجام بخشى از وظایف شغلى خود به کامپیوتر نیاز
داشته و  80درصد از نیروى کار گتارش کردهاند که از
کامپیوتر به صورت روزانه استفاده مىکنند ( )21 ,22از
آنجایی که در دنیای امروز استفاده از کامپیوتر در بین
مشاغل گوناگون رو به افتای است بنابراین ناراحتی-
های فیتیکی که اکثر اً مربوط به اختالالت اسکلتی-
عضالنی می باشد در میا ن کارمندان بخ اداری بسیار
زیاد می باشد به طوری که  60درصد این افراد
ازمشکالت اسکلتی  -عضالنی شکایت دارند ()25- 29
مطالعات مختلفی در مورد بررسی اختالالت اسکلتی-
عضالنی ناشی از کار با کامپیوتر و کارهای اداری در نقاط
مختلف دنیا انجام شده است نتایج مطالعه Gerrو
همکاران ،فراوانی آسیبهای اسکلتی-عضالنی را در اندام
های فوسانی در کاربران کامپیوتر نشان میدهد( )26در
مطالعهای در آمریکا فراوانی اختالالت اسکلتی -عضالنی
در کاربران کامپیوتر  54درصد و بویوه در زنان و در
نواحی گردن و شانه گتارش شده است ( )21در
پووهشی که توسط  Korhonenو همکاران انجام گرفت
مشخص شد که کاربران کامپیوتر از اختالالت اسکلتی-
عضالنی به ویوه در نواحی گردن و کمر رنج میبرند
( )28نتایج دیگر مقاالت منتشر شده نیت نشان میدهد
که خطر ابتال به اختالالت اسکلتی -عضالنی در کاربران
کامپیوتر نسبت به سایر مشاغل باالتر است از طرفی
سبك کار افراد ،میتان استفاده از کامپیوتر و پوسچر
بدنی در هنگام کار با آن از جمله مواردی هستند که
میتوان از آن در پی بینی میتان ابتال به دردهای
اسکلتی -عضال نی و اختالالت عملکرد در محیطهای
کاری استفاده کرد ()19-21
کار مداوم و طوالنی مدت با کامپیوتر و انجام وظایف
در حالت استاتیك و نشسته میتواند به عنوان یك عامل
خطر ابتال به اختالالت اسکلتی عضالنی دانسته شود
بنابراین با توجه به فراوانی باالی عوامل خطر شغلی در
میان کاربران کامپیوتر و در نهایت فراوانی باالی
اختالالت اسکلتی-عضالنی در این گروه کاری ،در جهت
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مقدمه
کار و انسان دو جت اصلی تفکیك ناپذیرند که باید به
گونهای متناسب با یکدیگر برنامهریتی شوند .همانگونه
که کار برای سالمتی و احساس راحتی انسان مفید است
در شرایطی میتواند اثر سو داشته باشد اختالالت
اسکلتی -عضالنی مرتبط با کارWMSDs (Work-
) relatedMusculoskeletal Desorderlیکی از
مهم ترین عوامل آسیبهای شغلی در بسیاری از صنای
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه میباشد که
باعث از دست رفتن زمان کار ،افتای هتینهها و آسیب-
های نیروهای کار میگردد ( )2بر طبق اطالعات ثبت
شده توسط سازمان آمار امریکا ،در حیدود  91درصد از
کل بیماریهای شغلی در سال  1024به اختالالت
اسکلتی-عضیالنی اختصاص یافته است ( )1سازمان
بهداشت جهانى در بین بیماریهاى شغلى ،ناراحتىهاى
اسکلتى -عضالنى ناشى از کار را پس از بیمارىهاى
تنفسى شغلى در رتبه دوم سرار داده است ()9
ناراحتىهاى
در حال حارر ،کنترل و کاه
اسکلتى -عضالنى در بین نیروى کاریکى از مهمترین
مشکالت متخصصین ارگونومی در سراسر جهان مىباشد
اهمیت کنترل و کاه این ناراحتىها به سدرى است که
بسیارى از کشورها ،پیشگیرى از ناراحتىهاى اسکلتى-
عضالنى ناشى از کار را در میان نیروى کار به عنوان یکى
از اولویتهاى ملى مورد توجه سرار دادهاند ()5 ,4
برخال بسیاری از بیماری های ناشی از کار که منشا
آن ها تماس با مواد خطرناک و مشخصی میباشد ،در
بروز اختالالت اسکلتی – عضالنی ممکن است چندین
داشته باشد ( )6نتایج مطالعات علمی
عامل نق
مختلف عوامل ارگونومیك ،روانی ،اجتماعی ،سازمانی و
فردی را به عنوان عوامل خطر بروز اختالالت اسکلتی-
عضالنی ناشی از کار شناسایی کرده است از عوامل
ارگونومیك که منجر به بروز این گونه اختالالت میشوند
می توان به ورعیت بدنی نامطلوب ،محیط کار غیر
استاندارد ،حرکات تکراری روزانه و مدت زمان انجام کار
را اشاره نمود ( )8 ,1همچنین عوامل محیطی (دمیا،
رطوبیت ،روشینایی( ،عوامل روانی و سازمانی )تقارای
باال ،کنترل کیم و فقیدان حمایتهای اجتماعی) و
عوامل فردی مثل سین ،جینس و شاخص توده بدنی در
وسوع این آسیبها نقی دارنید ()20 ,1

مریم هاشمی و همکاران

اهمیت پیشگیری از این بیماریها در محیطهای کاری،
مطالعه حارر با هد تعیین فراوانی اختالالت اسکلتی
عضالنی با استفاده از پرسشنامه نوردیك و تعیین ریسك
فاکتورهای مربوط به پوسچر با استفاده از روش ROSA
در کارکنان اداری مراکت بهداشتی درمانی شهرستان
میناب انجام پذیرفت
توجه به اثرات زیان بار اختالالت اسکلتی -عضالنی بر
روی سییالمت کارکنییان اداری  ،اییین مطالعییه بییا هیید
شناسایی کاستىهاى موجیود در ایسیتگاههیاى کیارى و
تدوین برنامه مداخله اى آموزشى مناسب صورت گرفت
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به منظور تعیین فراوانی ناراحتىهاى اسکلتى-
عضالنى از پرسشنامه نوردیك استفاده گردید()14
پرسشنامه استاندارد نوردیك ،پرسشنامهای است که در
آن سیستم حرکتی بدن انسان به  1ناحیه تقسیم شده
و سابقه بروز درد در این نواحی مورد بررسی سرار می
گیرد این پرسشینامه مشیتمل بیر سیؤاالتی در میورد
دردهای ستون فقرات به تفکیك دردهای گردنیی،
دردهیای پشیتی ،دردهای کمری و دردهای لگن هستند
در پرسشنامه نوردیك ،سیسیتم حرکتی بدن انسان به 1
ناحیه شامل گردن ،شانهها ،آرنجها ،میچهیا /دستها،
کمر ،باسن/ران ،زانوها ،سسمت فوسانی پشت و سوزکها
/پاها تقسیم شده و سابقه بیروز درد در نیواحی فیوق را
میورد بررسیی سرار میدهد .بدین ترتیب بیرای تعییین
شییوع اخیتالالت اسیکلتی-عضالنی در یك یا چند
ناحیه از بدن کارکنان پرسشنامه استاندارد نوردیك مورد
استفاده سرار گرفت
مرحله سوم) ارزیابی ریسك فاکتورهای ارگونومیك
در بین کارکنان با استفاده از روش ROSA
تکنیك ارزیابی سری فشار اسیترین یا ROSA
) (Rapid Office Strain Assessmentبراساس
پوسچرهای معرفیی شده در استاندارد) CSA Z412که
ایین اسیتاندارد بیراسییاس  EN ISO 9241طراحییی
شییده و حییاوی راهنماییهایی برای ارگونومی اداری
میباشید) و مرکیت بهداشیت حرفیه ای و ایمنیی کانیادا،
 CCOHS 2005طراحی شده است تا ریسك فاکتورهای
محیطهای کیار اداری را بر اساس یك مقیاس کمی بیان
کنید در واسی  ROSAبراساس یك چك لیسیت
تصیویری طراحیی شده اسیت کیه کمییت سرارگییری در
معیرض ریسیك فاکتورهای محیطهای دفتری را تعیین
میکند سیسیتم نمرهدهی  ROSAبه عنوان ییك ابیتار
غربیالگری بیرای اولویت بنیدی منیاطق بحرانیی از نظیر
ریسك فاکتورهای ا رگونومیك در دفیاتر کیاری بیترگ
استفاده می شود نمیره نهیایی ایین روش بیین 0-20
مشخص شده که امتیاز  9-5را سطح هشیدار و امتییاز
بی از  5را ررورت انجام اسدام مداخلهای تعیین شیده
است( )15بدین ترتیب برای پوسیچر هیر ییك از انیدام-
های بدن کارکنان در حین کار امتیازی در نظر گرفتیه
شید و در کاربرگ امتیازدهی  ROSAثبت گردید جهت
تجتیه و تحلیل دادهها از آمارههای توصیفی و آزمون
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روش بررسی
این مطالعه به روش توصیفی مقطعی بر روی 204
نفر از کارکنان اداری مراکت بهداشتی درمانی شهرستان
میناب در سال  2911انجام شد نمونهها با روش
تصادفی ساده از بین کارکنان اداری انتخاب شدند ،معیار
ورود عبارت بود از افرادى که شغل آنها به صورت ادارى
بیوده و طیى روزحداسل  9ساعت یا بیشتر بیا کیامپیوتر
کیار میکردنید ،داراى سابقه کار حداسل  2سال یا
بیشیتر باشیند معیارهای خروج نیت شامل ناهنجاری یا
بیماری شناخته شده اسکلتی -عضالنی و عدم تمایل
برای شرکت در مطالعه بود داده ها در پایان شیفت
کاری جم آوری گردید
نمونه ها با روش تصادفی ساده از بین کارکنان اداری
انتخاب شدند به منظور رعایت نکات اخالسی در پووه ،
سبل از شروع تحقیق توریحات کامل در خصوص کار
ارائه گردید و از کلیه افراد مورد مطالعه ررایتنامه کتبی
شرکت در پووه اخذ گردید
جم آوری دادهها در  9مرحله به شرح ذیل انجام
پذیرفت:
مرحله اول) جم آورى اطالعات دموگرافیك افراد
مورد مطالعه
در این راستا ،از پرسشنامه خصوصیات دموگرافیك
که براى این منظور طراحى گردیده بود ودر آن
متغیرهاى سن ،جنس ،سد ،وزن و سابقهکارى گنجانده
شده بود استفاده گردید
مرحله دوم) بررسى فراوانی ناراحتىهاى اسکلتى-
عضالنى
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آماری کای دو ( ) Chi-Squreبا استفاده از نرم افتار
 Spssو جهت رسم نمودار از نرم افتار اکسل استفاده
گردیده است سطح معنی داری آزمون  5درصد در نظر
گرفته شده است.
کارکنیان شییرکت کننیده در اییین مطالعیه حارییر بییا
ررییایت شخصییی وارد مطالعییه شییده بودنیید و اطمینییان
یافتند که اطالعات آن ها نتد پووهشگر محرمانیه خواهید
ماند
مالحظات اخالسی
ت مامی مراحل پووه حارر ،با دریافیت کید اخیالق
 IR.SSU.SPH.REC.1396.143تحت نظارت کمیتیه

اخالق دانشکده بهداشت ،دانشیگاه شیهید صیدوسی ییتد
صورت گرفته است
نتایج
از مجموع  204نفر از کارکنان اداری مراکت
بهداشتی درمانی شهرستان میناب تعداد  10/1درصد
زن ( 19نفر) و  11/8درصد مردان ( 92نفر ) بودند
میانگین سنی افراد برابر با  99/11±6/86و میانگین
سابقه کاری افراد برابر 2/52±0/12سال بود اطالعات
مربوط به متغیرهای
دموگرافیك کارکنان درجدول  2بیان شده است

جدول  2متغیرهای دموگرافیك کارکنان اداری مراکت بهداشتی درمانی شهرستان میناب در سال 2911
متغیرها
جنس

گروه سنی

سابقهکار

جم

مرد
≥90
92-40
≤42
9-20
22-10
12-90
الغر ≥28/5
طبیعی 28/5-14/1
وزن طبیعی 15-11/1
چاق ≤ 90

(92 )11/8
(91 )91/5
(46 )44/1
(21 )28/9
(69 )60/6
(18 )16/1
(29 )21/5
(1 )6/1
(51 )56/1
(18 )16/1
(20 )1/6
(204 )200

مربوط به درد کمر ( 61/6درصد) و سسمت فوسانی پشت
( 56/5درصد) و در گروه سنی  ≤ 42سال درد کمر(69/5
درصد) و درد گردن ( 52/1درصد) گتارش شده است
توزی فراوانی اختالالت اسکلتی -عضالنی برحسب
جنسیت در جدول  9گتارش شده است نشان داد که
بیشترین اختالالت اسکلتی  -عضالنی مربو ط در زنان
مربوط به درد کمر ( 61 / 1درصد) و در مردان (48/4
درصد) گتارش شده است ارتباط معنا داری بین
جنسیت با درد کمر (  ،) P=0/091با درد مچ /دست
( ،) P=0/091با زانو ( ،) P=0/ 014و به صورت لب -
مرزی با سسمت فوسانی پشت ( ) P=0/054یافت شد
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نمودار  2درصد فراوانی مشکالت اسکلتی-عضالنی در
کارکنان اداری مراکت بهداشتی درمانی شهرستان میناب
در سال  2911را نشان میدهد بیشترین مشکالت
اسکلتی-عضالنی کارکنان به ترتیب در نواحی کمر (69/5
درصد) ،گردن (52/1درصد) ،سسمت فوسانی پشت (50
درصد) و کمترین مشکل در ناحیه آرنج ( 2/1درصد)
مشاهده شد (نمودار )2
در جدول  1توزی فراوانی وجود درد و ناراحتی
اسکلتی -عضالنی در اندامهای بدن را برحسب سن
کارکنان نشان داده شده است که بیشترین مشکالت در
گروه سنی  ≥90سال ،مربوط به درد کمر ( 51درصد) و
درد گردن ( 49/6درصد) و در گروه سنی  40-92سال

زن

(19 )10/1
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BMI

گروهها

تعداد (درصد)

5

مریم هاشمی و همکاران

معناداری از افراد با سابقه کار کمتر از ده سال بیشتر
بود با این وجود فراوانی درد در اندام ها در افراد با
سابقه کار باالی ده سال بیشترین مقدار را داشته است

نتایج آزمون آماری همچنین نشان داد تفاوت
معناداری در فراوانی اختالالت اسکلتی-عضالنی از نظر
 BMIوجود ندارد و از نظر سابقه کار تنها در اندامهای
آرنج ( ) P= 0 / 008و شانه (  ) P= 0 /019فراوانی درد و
ناراحتی در افراد با سابقه کار بیشتر از ده سال به طور

63.5

60

51.9 50

50

35.6 34.6

7.7 5.8
3.8 1.9

12.5 11.5

15.4

10

40
90

20.2 20.2 19.2

10
20

هر دو آرنج

آرنج چپ

مچ و دست چپ

هر دو مچ

آرنج راست

شانه چپ

سوزک پاها

باسن و ران

هر دو شانه

شانه راست

مچ و دست راست

زانوها

سسمت فوسانی پشت

گردن

کمر

0

نمودار  2درصد فراوانی مشکالت اسکلتی-عضالنی در کارکنان اداری مراکت بهداشتی درمانی شهرستان میناب در سال 2911

گروه سنی

اندام
گردن
راست
چپ

شانهها

هردو
راست
چپ

آرنج

هر دو
راست
مچها/دستها

چپ
هر دو

باسن/ران
زانوها
سسمت فوسانی پشت
سوزک/پاها

≥90

92-40

≤42

(21)49/6
(1)21/1
(9 )1/1
(6)25/4
(9)1/1
(1)5/2
(0)0
(24)95/1
(1)5/2
(2)1/6
(19)51
(1)21/1
(22)18/1
(25)98/5
(1)21/1

(15)54/9
(1 )21/6
(5 )20/1
(22)19/1
(1)25/1
(0)0
(0)0
(21)91
(1)4/9
(5)20/1
(91)61/6
(1)21/6
(26)94/8
(16)56/5
(6)29

(21)69/1
(5 )16/9
(5 )16/9
(4)12/2
(1)20/5
(1)20/5
(1)20/5
(5 )16/9
(1)20/5
(1)20/5
(22)41/2
(4)12/2
(20)51/6
(22)51/1
(9 )1/1

(54)52/1
(12)10/1
(29)21/5
(12)10/1
(21)22/5
(4 )9/8
(1)2/1
(96)94/6
(6)5/8
(8)1/1
(66)69/5
(10)21/1
(91)95/6
(51)50
(26)25/8

0/942
0/141

0/011

0/618
0/524
0/158
0/281
0/281
0/811
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کمر

جم

Pvalue
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جدول  1توزی فراوانی (درصد) وجود درد و ناراحتی اسکلتی-عضیالنی در اندامهای بدن بیر حسیب سین در کارکنان اداری مراکت
بهداشتی درمانی شهرستان میناب در سال 2911

 6بررسی شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی و عوامل مرتبط با آن

جدول  9توزی فراوانی (درصد) وجود درد و ناراحتی اسکلتی-عضیالنی در اندامهای بدن بیر حسیب جنس در کارکنان اداری مراکت
بهداشتی درمانی شهرستان میناب در سال 2911
جنس

اندام

Pvalue

زن

مرد

(40)54/8

(24)45/1

راست

(21)19/9

(4)21/1

چپ

(8)22

(5)26/2

هر دو

(28)14/1

(9)1/1

راست

(22)25/2

(2)9/1

چپ

(9)4/2

(2)9/1

هر دو

(1)1/1

(0)0

راست

(90)42/2

(6)21/4

چپ

(6)8/1

(0)0

هر دو

(5)6/8

(9)1/1

کمر

(52)61/1

(25)48/4

0/091

باسن/ران

(26)12/1

(4)21/1

0/186

زانوها

(92)41/5

(6)21/4

0/014

سسمت فوسانی پشت

(42)56/1

(22)95/5

0/054

سوزک/پاها

(24)21/1

(1)6/5

0/2

گردن
شانه

آرنج

مچها/دستها

0/968
0/225

0/144

0/091

سطح کلی مواجهه با ریسك

تعداد (درصد)

9

(4)9/8
(90)18/8
(91)90/8
(96)94/6
(1)2/1

4
5
6
1
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نتایج حاصل از فراوانی کارکنان مراکت بهداشتی
درمانی شهرستان میناب بر حسب سطح کلی مواجهه
با ریسك پوسچر نامناسب در کل بدن به روش
 ROSAدر جدول  4نشان داده شده است مالحظه
میشود در  2 /1درصد از کارکنان سطح کلی خطر

دارای نمره 1می باشد همچنین ارتباط بین توزی
فراوانی اختالالت اسکلتی  -عضالنی در کارکنان و
فراوانی پوسچر نامناسب با استفاده از روش نمره دهی
 ROSAدر جدول  5ارائه شد
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جدول  4توزی فراوانی (درصد) کارکنان اداری مراکت بهداشتی درمانی شهرستان میناب برحسب سطح کلی مواجهه با ریسك پوسچر
نامناسب در کل بدن به روش  ROSAدر سال 2911

1

مریم هاشمی و همکاران

جدول  5توزی فراوانی وجود اختالالت اسکلتی-عضالنی برحسب سطح مواجهه با ریسك پوسچر نامناسب در کارکنان اداری مراکت
بهداشتی درمانی شهرستان میناب در سال 2911
اندام
گردن
شانه
آرنج
مچها/دستها
کمر
باسن/ران
زانوها
سسمت فوسانی
پشت
سوزک/پاها

وجود درد

سطح مواجهه با ریسك براساس نمره ROSA

9

4

6

5

جم

1

دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد

(0)0
(4)200
(1)50
(1)50
(0)0
(4)200
(2)15
(9)15
(2)15
(9)15
(0)0
(4)200
(0)0
(4)200
(1)50

(14)66/6( 24)49/1( 24)46/6
(21)99/9( 28)56/1( 26)59/9
(10)55/5( 21)51/9( 29)49/9
(26)44/4( 29)41/6( 21)56/6
(22)90/5( 6)28/15
(2)9/9
(15)61/4( 16)82/15( 11)16/6
(21)41/1
(26)50
(26)59/9
(21)51/1
(26)50
(24)46/6
(11)62/2( 21)51/9( 11)19/9
(24)98/8( 29)40/6( 8)16/6
(1)21/4
(6)28/1
(6)10
(11)80/5( 16)82/1
(14)80
(28)50
(20)92/1
(1)90
(28)50
(11)68/1
(12)10
(21)51/1( 21)59/2( 29)49/9

(1)200
)0(0
(2)50
(2)50
(0)0
(1)200
(0)0
(1)200
(1)200
(0)0
(2)50
(2)50
(0)0
(1)200
(2)50

(54)52/1
(50)48
(55)51/8
(41)41/2
(28)21/9
(86)81/6
(50)48
(54)52/1
(66)96/4
(98)96/5
(10)21/19
(84)80/1
(91)95/5
(61)64/4
(51)50

ندارد

(1)50

(21)56/6

(25)46/8

(21)41/1

(2)50

(51)50

دارد
ندارد

(0)0
(4)200

(6)10
(14)80

(4)21/5
(18)81/5

(26)26/6
(90)89/9

(0)0
(1)200

(26)25/9
(88)84/6

0/099
0/811
0/111
0/651
0/16
0/102
0/219
0/141
0/161
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از کامپیوتر برای هر کاری رروری شده و کمتیر شیغلی را
میتیوان پییدا کیرد کیه در آن کیامپیوتر اسیتفاده نشیود،
بنابراین مطالعه حارر با هد بررسی فراوانی آسییبهیای
اسکلتی-عضالنی و تعیین ریسیك فاکتورهیای میرتبط بیا
پوسییچر نامناسییب در محیییط کییار کارکنییان اداری مرکییت
بهداشت شهرستان میناب انجام پذیرفته است
نتایج مطالعه حارر بیانگر این است که کاربران
کامپیوتر با توجه به نوع و ماهیت کارشان در معرض
اختالالت اسکلتی عضالنی سرار دارند با توجه به نتایج
حاصل از پرسشنامه نوردیك بیشترین شیوع اختالالت
اسکلتی عضالنی به ترتیب در کمر ( 69/5درصد) ،گردن
( 52/1درصد) و پشت ( 50درصد) بود در مطالعه
 Bergqvistو همکاران( )11که به ارزیابی اختالالت
اسکلتی عضالنی در کارمندان بانك پرداختند ،به این
نتیجه رسیدند که بیشترین اختالالت اسکلتی عضالنی در
ناحیه شانه و گردن بوده است که با یافتههای مطالعه

] [ DOI: 10.18502/tkj.v12i1.3654

بحث
نییاراحتیهییای اسییکلتی -عضییالنی یکییی از مهمتییرین
عوامییل آسیییب شییغلی و نییاتوانی در بسیییاری از صیینای
کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه میباشد کیه باعیث
اعمال هتینههای زیاد استصادی بر صنای این کشورها می-
گردد .کنترل و کاه ناراحتیهای اسکلتی -عضیالنی در
بین نیروی کار یکیی از مهمتیرین مشیکالت متخصصیین
ارگونییومی در سراسییر جهییان میییباشیید ()14 ,29 ,4
مهمترین ریسك فاکتورهایی که در بسیاری از مشیاغل در
ایجاد ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی نق دارند عبارتاند
از :فعالییت تکییراری ،اعمییال نییروی زیییاد ،پوسییچر کییاری
نامناسب ،فشارهای تماسیی ،ارتعیاش و خسیتگی فیتیکیی
( )15 ,14برای افرادی که مقدار زییادی از وسیت خیود را
صر کار با کامپیوتر میکنند ،این اختالالت ییك مشیکل
شای محسوب میشود استفاده بی از حد از کامپیوتر بیا
افتای درد ،خارش و بیحسی گیردن ،شیانه ،آرنیج و میچ
همراه است( )16از آنجایی که در سالهای اخیر اسیتفاده

Pvalue

 8بررسی شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی و عوامل مرتبط با آن
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حارر همخوانی دارد سنبری و همکاران( )18نیت شیوع
اختالالت اسکلتی-عضالنی را در کارکنان اداری که با
کامپیوتر کار میکنند را بررسی نمودند که نتایج مطالعه
آنها نشان داد که فراوانی این اختالالت در شانه (61/2
درصد) ،گردن ( 54/1درصد) و کمر ( 59/2درصد)
بیشترین مقدار راداشته ،که نتایج این مطالعه در تشابه با
مطالعه حارر میباشد در مطالعه آزما و همکاران نیت
بیشترین شیوع اختالالت اسکلتی-عضالنی را در گردن،
کمر و سسمت فوسانی پشت گتارش گردید که همسو با
نتایج مطالعه حارر میباشد ( )11وجود این ورعیت
احتماالً میتواند به علت طراحی نامناسب ایستگاههای
کاری در این پرسنل باشد کار اداری به دلیل ماهیت
شغلی خود اغلب نیازمند ایجاد یك ورعیت استاتیك در
بدن و نشستن روی صندلی درمدت زمان طوالنی میباشد
تعامل کار نشسته در مدت زمان طوالنی و ورعیت
نامناسب ایستگاه کاری ممکن است باعث انقباض
استاتیکی طوالنی مدت عضالت شده و این امر باعث
افتای فشار وارده روی دیسكهای بین مهرهای و تغییر
انحناء ستون فقرات میشود در نهایت ایجاد چنین
ریسك ابتال به
تغییراتی ممکن است باعث افتای
ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی ستون فقرات گردد (,90
)92
نتایج این مطالعه همچنین نشیان داد کیه بیا وجود
فراوانی بیشتر در افراد با سن باالی  90سال در ابیتال بیه
اخیتالالت اسیکلتی عضیالنی اما ارتباط معناداری بین
سن با ابتال به این اختالالت مشاهده نشد میتوان بیان
نمود با توجه به این که درصد بسیار کمی از افراد مطالعه
در گروه سنی باالی  42سال ( 28/9درصد) سرار دارند و
تاثیر سن بر اختالالت اسکلتی-عضالنی در سنین باال
مشاهده میگردد ،میتوان این عدم معناداری را به این
موروع نسبت داد این نتیجه نیت با نتایج حاصل از سایر
مطالعات انجام شده همسو میباشد ()95-91
در مطالعه حارر نشیان داده شد که مییتان اختالالت
اسکلتی-عضالنی در تمام اندامهای مورد بررسی در خانم-
ها به صورت شهودی بیشتر از آسایان است ،اما آزمیون
آمیاری نشان داد که اختال معناداری بین این اختالالت
و جنس وجود ندارد نتیجه حاصل از این مطالعه همسو با
مطالعه فلکی و همکاران ( )95و در تضاد با مطالعه
 Punnetو همکاران ( )96و  Lorussoو همکاران ()91

میباشد علت این امر را میتوان فراوانی کمتر مردان
( 11/8درصد) نسبت به زنان ( 10/1درصد) نسبت داد،
بنابراین اگرچه مطابق با یافتههای مطالعات سبلی زنان
بیشتر از مردان در معرض اختالالت اسیکلتی-عضیالنی
ناشیی ازکار سرار داشتند لیکن در این مطالعه چون فراوانی
تعداد زنان بیشتر از مردان بوده است ،تفاوت معنیاداری
میان این دو جنس مشاهده نگردید
در مطالعه حارر نشان داده شد که با افتای سابقه
کار ،فراوانی افراد مبتال به اختالالت اسکلتی-عضالنی
افتای مییابد در مطالعه  Gerو همکاران ()98که به
بررسی شیوع اختالالت اسکلتی-عضالنی در اندامهای
فوسانی بدن در کاربران کامپیوتر پرداخته شده بود ،نشان
داد که با افتای سابقه کاری میتان شیوع اختالالت
مییابد ،بهرامی (،)91
اسکلتی-عضالنی نیت افتای
رحیمی مقدم ( )91و همکاران نیت ارتباط معناداری را بین
افتای سابقهکار و میتان شیوع این اختالالت نشان داد
که یافتههای مطالعه حارررا تأیید میکند علت آن در
واس مربوط به این مطلب است که عموماً شروع اختالالت
اسکلتی-عضالنی به صورت تدریجی بوده و با افتای
سابقه کار بروز مینمایند
بیراساس یافتههای پووه میان فراوانی اختالالت
اسیکلتی-عضیالنی در افراد مورد مطالعه از نظر BMI
تفاوت معناداری وجود ندارد نتیجه مطالعه حارر همسو با
مطالعه فلکی و همکاران ( )95میباشد از آن جایی که
تأثیر  BMIبیرعییوارض اسییکلتی عضییالنی ناشییی از
کییار بیشییتر درفعالیتهای سنگین جسمی مشاهده می-
شود و بیا توجیه به اینکه ماهیت کاری افراد مورد مطالعه
به گونهای اسیت که کمتر به فعالیتهای سنگین جسیمی
اشیتغال دارنید ،بنابراین  BMIتأثیری بر فراوانی وجیود
درد و ناراحتی نداشته است
بر اسیاس نتیایج  ROSAمشخص شد که 69/4
درصد افراد در ناحیه هشدار (نمره نهیایی  )9-5و 96/6
درصد دیگردر ناحییه اسیدامات سیری ارگونیومیکی (نمره
نهایی بیشتر از  )5سرار دارنید و تمیامی افیرادی که دارای
درد و نیاراحتیهیای اسیکلتی-عضیالنی دریکی از اندام-
های خود بودهاند در دو ناحییه هشیدار و یا اسدام سری
ارگونومیکی سرار داشیتندکیه بیا نتیایج حاصییل از
مطالعییه انجییام شییده توسییط فراسییتی و
همکاران( )95که به منظیور ارزییابی اخیتالالت اسیکلتی-
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پیشنهادات
 )2رزیابی اختالالت اسکلتی-عضالنی در سایر پرسنل
شاغل در دیگیر بخی هیای مراکیت بهداشیتی -درمیانی و
اجیرای مداخالت مؤثر و بررسی میتان تاثیر میداخالت بیر
کاه اختاللت اسکلتی -عضالنی پیشنهاد میگردد
 )1ارزیابی وظایف کاری با اسیتفاده از روش  ROSAو
استفاده همتمان از کنترلهای مهندسی در کنیار کنتیرل-
های مدیریتی بیه لحیاا اثیر آن بیر اخیتالالت اسیکلتی-
عضالنی ،پیشنهاد میگردد
 )9انجام دوره های آموزشی مداوم توسط کارشناسان
بهداشت حرفهای مراکت ،پیشنهاد میشود
نتیجهگیری
نتایج حاصل از ایین مطالعیه نشیان داد کیه بیشیترین
فراوانی اختالل در نواحی کمیر ،گیردن و سسیمت فوسیانی
پشت بوده است این موروع باعث میشیود کیه در بهبیود
شییرایط کییاری و اسییدامات اصییالحی ،توجییه بییه ریسییك
فاکتورهای این نواحی اهمیت یابید همچنیین اسیتفاده از
روش  ROSAجهت ارزیابی این ریسك فاکتورها مناسیب
بوده و از طریق این روش میتوان کاستیهیای موجیود در
ایستگاه کاری را مشخص نمود تا بیا طراحیی ییك برنامیه
آموزشی در جهت رف نواسص اسدام گردد
سپاسگتاری
مطالعییه حارییر از پایییان نامییه دانشییجویی اسییتخراج
گردیده است پووهشگران بر خود الزم مییداننید از کلییه
عتیتانی شرکت کننده که نهایت همکاری را در انجام ایین
پووه داشتهاند ،مراتب سپاس و سدردانی را به جا آورند

محدودیتها
با توجه به اینکه روش  ROSAبه طور مستقیم به بررسی
پوسچر افراد در حین کار نمیپردازد ،پیشنهاد میشود این
روش همتمان با روش  RULAاستفاده گردد
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عضالنی در کیاربران رایانیه بیه روش  ROSAانجیام
گردید مطابقت دارد ،نتیایج حاصیل از مطالعیه آنهیا
نشییان داد کییه بییا افییتای امتیییاز نهییایی ROSA
فراوانی ناراحتیهای اسکلتی-عضالنی افتای میییابید
همچنین در این راستا میتوان به نتایج مطالعیهای کیه
توسییط  Sonneو همکییاران ( )40بییه منظییور
ارزیییابی و گسترش روش جدید  ROSAدر محییطهیای
اداری انجام شد اشاره نمود ،بدین صورت که هر چه
شرایط ایستگاههای کاری نامناسبتر و امتیاز نهیایی
 ROSAبیشتر باشد میتان بروز آسیبهای اسکلتی -
عضیالنی بیشییتر اسییت در مطالعه سعیدی و
همکاران( )42بر روی کارمندان مخابرات سنندج نیت نشان
داده شده که با افتای نمره  ROSAفراوانی اختالالت
اسکلتی-عضالنی افتای مییابد که در توافق با مطالعه
حارر است
نمره نهایی  ROSAبا شیوع اختالالت در نواحی
گردن رابطه مستقیم و معناداری داشته است در واس با
افتای نمره  ROSAافتای شیوع اختالالت اسکلتی-
عضالنی در گردن را به دنبال داشت که در توافق با مطالعه
حبیبی و همکاران ( )41است براساس نتیجه به دست
آمده میتوان بیان نمود ارتفاع و فاصله نامناسب مانیتور و
نیت ارتفاع نامناسب میت میتواند از علل شیوع این اختالل
باشد در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده و شیوع
اختالالت اسکلتی-عضالنی در محیط کار ،الزم است در
جهت کاه شیوع این اختالالت ،اسدامات مداخلهای
همچون مداخالت آموزشی و مهندسی توسط کارشناسان
بهداشت حرفهای صورت گیرد تا افراد با آگاهی کافی و
رعایت اصول ارگونومی از ابتال به این ناراحتیها پیشگیری
نمایند
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Abstract
Introduction: Prevalence of musculoskeletal disorders (MSDs) is high among office workers. One of

the most important risk factors of these disorders is awkward posture and inappropriate environmental
conditions. So, this study was carried out to determine frequency of MSDS and its related risk factors
among the office workers of Minab city healthcare centers in 2018.
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Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on 104 staff in Minab city health

care centers. Nordic musculoskeletal disorders questionnaire was applied to determine the prevalence
of MSDs and Rapid Office Strain Assessment (ROSA) method was used for posture analysis. The
data were analyzed by SPSS version 21 using descriptive statistics and chi-square test. Excel software
was used to plot the graph.
Results: The highest prevalence rates of MSDs were reported in low back (63.5%), neck (51.9%) and

upper back (50%). There was no significant difference between MSDs and g s x
B (P˃0 05)
but there was a significant relationship with work experience (P˂0 05). Totally, 36.6% of employees
were placed in the first priority of corrective actions (i.e. the need for ergonomic interventions as soon
as possible). There was a significant correlation between awkward posture and neck pain (P <0.05).
Conclusion: The frequency of MSDS in health center office workers was high and neck pain was

related to awkward posture.
Keywords: Office workers, Ergonomic risk factors, Musculoskeletal disorders, ROSA Technique
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